Dorpskrant Kreileroord
Gratis voor heel Kreileroord

April 2022

Hallo allemaal!
Dit is alweer de vierde uitgave van de nieuwe dorpskrant. Als jij ook een stukje wilt schrijven kan
dat ook. Als je een stukje hebt stuur ze dan naar redactie@ymail.com. We hopen dat iedereen een
leuk Paas feest heeft gehad. Na twee jaar corona komt ook de kermis er weer aan, voor de gene die
het nog niet weten is de kermis van 29 april tot en met 1 mei. Het worden weer drie hele leuke
dagen die gepland zijn door de evenementen commissie van dit dorp. Ook hebben we nu meer
informatie over de Burendag, Koningsdag en de kunstroute. Zodra er meer informatie
beschikbaar is, wordt het gepubliceert.
Groetjes,
René, Petra en José
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Deze uitgave heeft een extra aantal pagina's, dit
gaat ivm het druk proces steeds met 4 pagina's,
hierdoor heeft de volgende uitgave 4 pagina's
minder. De Evenementen commissie heeft
dringend verzocht om het programma
nogmaals af te drukken. Ingekocht is voor het
hele jaar (10 x) een krant van gemiddeld 20
pagina's. Extra pagina's kosten meer en helaas
is daar geen budget voor.
De Redactie
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Colofon
Redactie:
José, Petra en René
Verschijnt 10x per jaar
Kopij insturen voor de
15de van elke maand

Burendag in Kreileroord!
Ook dit jaar gaan we weer met z’n allen
burendag vieren, deze feestdag valt dit jaar op
24 september. Vorig jaar was het een groot feest
met allerlei lekkere hapjes en leuke activiteiten,
ook dit jaar wordt het weer een gezellig feest.
Op 11 september hebben we ook de kunstroute
in Kreileroord, dus zet het maar alvast in de
agenda! Meer informatie volgt nog voor beide
evenementen.

Drukker:
editoo B.V. te Arnhem
Redactieadres:
Gratis krant
redactie@ymail.com
Dorpsraad Kreileroord
redactie@dorpsraadkreileroord.nl
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Bereikbaarheid tijdens de Kermis
Tijdens de kermis van 28 29 april en 1 mei zijn
wij bereikbaar op nummer 0682214907.
Zijn er vragen /klachten schrom je niet en bel
gerust. Zolang de tent open is nemen wij de
telefoon op.
De Evenementencommissie
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Samen de energierekening te lijf!
De energieprijzen zijn flink gestegen. En dat
hakt er in! Zeker als je huis slecht is geïsoleerd.
Helaas is dat bij veel woningen in Kreileroord
het geval. De gemeente wil daar samen met de
bewoners iets aan doen. In juni is er een
bijeenkomst van de gemeente en de Dorpsraad.
Daar willen we een plan maken waarmee de
energierekening snel omlaag gaat. De datum
hoort u nog.
Op de avond hoort u wat de mogelijkheden
zijn. U kunt bijvoorbeeld gratis een
bespaaradviseur uitnodigen. Die kijkt samen
met u hoe u minder energie kunt gebruiken.
Dat gesprek is bij u thuis. U hoort niet alleen
wat u kunt besparen, maar ook wat het kost en
welke subsidies er zijn.

Energie besparen is een goed idee. Maar als je
bijvoorbeeld je woning isoleert, kost dat eerst
geld. En dat komt niet altijd goed uit. Daarom
zijn er subsidies en goedkope leningen. Zo
krijgt iedereen de kans om zijn woning zuiniger
te maken. De gemeente heeft geld van het Rijk
gekregen om wat extra’s te kunnen doen.
Bijvoorbeeld met gratis tochtstrips en
radiatorfolie. Maar misschien is er wel meer
mogelijk. Zoals helpen bij het isoleren van een
rij woningen. Dat gaan we samen bekijken.
Wilt u niet wachten op de avond in juni? Geen
probleem. De energieadviseur kunt u nu al
uitnodigen. Kijk daarvoor op duurzaam.
hollandskroon.nl. Of bel naar Susteen. Dit
bedrijf voert de scans namens de gemeente uit.
Telefoon: 085 808 5119. En wilt u advies over
besparingen of subsidies. Ga dan naar het
energieloket van de gemeente:
duurzaambouwloket.nl.

Leerlingen van RSG Wiringherlant krijgen in samenwerking met Hollands Kroon lessen in
geldzaken
06-04-2022
Tegenwoordig hebben veel jongeren ouder dan 18 jaar schulden. Jongeren die in de schulden
terechtkomen, missen vaak de financiële ervaring om met geld om te gaan. Om schulden tegen te
gaan, worden er sinds kort lessen over geldzaken gegeven op het RSG Wiringherlant. Door deze
lessen te geven hopen wij jongeren goede financiële kennis aan te leren.
Lessen gegeven door professionals
De lessen zijn voor de leerlingen van klas 1/m 4 van RSG Wiringherlant. De lessen worden
gegeven door professionals uit het werkveld. Dit zijn jongerenschuldhulpverleners en
budgetcoaches. Ook staan jongeren die zelf schulden hebben voor de klas. Zij leggen uit wat
schulden met je doen.
Onderwerpen waar de jongeren les over krijgen
De onderwerpen van de 6 lessen zijn de belangrijkste oorzaken waardoor jongeren de meeste
schulden maken:
Wat verandert er als je 18 bent en mobiele telefonie (contracten)
Boetes
Fraude
Zorgverzekering
Studiefinanciering en OV-reisproduct
Incassotraject
Proef
Het gaat om een proef. Na de 6 lessen kijken we met RSG Wiringherlant of de lessen voortaan
ieder schooljaar worden gegeven.
- Hollands Kroon
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PROGRAMMA KONINGSDAG 2022

Op WOENSDAG 27 april organiseren wij een leuke dag voor alle kinderen van Kreileroord.
Natuurlijk zijn toeschouwers van harte welkom!!

Hangt u ook de vlag/vlaggetjes uit?? Dat zou leuk zijn…

10:00 uur

Wedstrijd/optocht met versierde fietsen, start op het plein bij de Klaverstraat
Versier je fiets zo mooi mogelijk en kom verkleed als je dat leuk vindt.
Maak er iets moois van, want er zijn leuke prijzen te winnen.

10:30 uur

Bij MFC De Doorbraak (Bollenstraat 66)
Spelletjes parcours

12:30 uur

ETEN
Na afloop van de spelletjes krijgen alle kinderen iets lekkers te eten en drinken.
Dan zullen ook de winnaars van de versierde fiets-wedstrijd bekend worden gemaakt.

13:00 uur

We verwachten dat het programma rond 13:00 uur afgelopen is.

Iedereen is van harte welkom en wij wensen u allemaal een gezellige Koningsdag 2022!!
Jolanda, Enny, Deborah en Iris

PS: op maandag 11 april a.s. gaan wij langs de deuren in verband met onze collecte.
Wij hopen dat u ook een steentje wilt bijdragen voor onze vereniging.
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Biljartvereniging de Doorbraak - Senioren
Vereniging de Doorbraak 11- 7
Op vrijdagavond 8 april speelden de senioren
en de biljartvereniging de Doorbraak in het
kader van de Co Cardol wisselbeker weer tegen
elkaar. In november 2019 was de laatste
ontmoeting. Ruim 2 jaar heeft het dus geduurd
voordat wij eindelijk weer in een gezellige sfeer
met elkaar op het groene laken de strijd konden
aangaan. In die periode zijn twee leden ons
ontvallen namelijk Jos Polman en onlangs
Wietze Bijlstra. Nadat de competitieleider Fran
Schelfhout de loting had verricht om te bepalen
wie tegen wie moest spelen, kon het los gaan.
Martin ( de Doorbraak ) en Gerrit ( SDVK)
beten de spits af en hielden elkaar in evenwicht.
Gerrit wist in de gelijkmakende beurt alsnog
remise te spelen door de laatste 2 benodigde
caramboles te maken. Michel had geen enkele
moeite met de senior van de ouderen en schoof
Leo in 16 beurten aan de kant. Geert was deze
avond niet van de partij, want hij bakte er tegen
Cees niets van . In 15 beurten was het pleit
beslecht en bracht Cees de stand op gelijke
hoogte. Ger kwam bewonderenswaardig terug
in de partij tegen Hannes. Na negen nullen zag
hij ineens het licht en begon aan een inhaalrace.
Hannes werd alsnog van het laken geveegd.
Fran bleef voortdurend tegen de enigste
vrouwelijke deelneemster Jannie, tegen een
achterstand aankijken, maar in de veertiende
beurt stond hij wel op gelijke hoogte. 11-11.
Helaas maakte Jannie in de zestiende beurt haar
laatste benodigde carambole en trok Fran aan
het kortste eind. Henk moest het opnemen
tegen Foeke. Na een paar nullen kwam Henk
langzaam op dreef om Foeke toch ruim te
verslaan. Pascal had 25 beurten nodig om
Gerard ten H. eronder te krijgen. Dat viel dus
niet mee en Gerard kwam er slechts twee
tekort. Ron deed wat wij van hem hadden
verwacht. Hij speelde als invaller mee, omdat
Arjan op het laatste moment was verhinderd.
“Er kwam iets tussen!” Benieuwd zijn we
natuurlijk wat dat inhield en aan de stamtafel
zullen we het fijne er misschien wel van horen.
In ieder geval hield Ron een voortdurend
overwicht op Klaas en na 12 beurten was het
gebeurd. Michel nam het in de negende partij
op tegen de voorzitter van de senioren, Gerard
V. Gerard zat er de gehele avond als
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reservespeler, maar Michel, de beste biljarter
van de Doorbraak, gaf Gerard de gelegenheid
om zijn kunnen op het groene laken te
demonstreren. En dat viel niet tegen! Hoewel
Michel er als een raket vandoor ging, begon de
machine te haperen en kwam Gerard ijzersterk
terug en won verdiend de partij.
Uitslag: Martin Rebel- Gerrit van der Heide 1-1,
Michel Hanff – Leo Elias 2-0, Geert de VriesCees Rezelman 0-2, Ger Edens- Hannes van
Wanrooij 2-0, Fran Schelfhout- Jannie Hanff 0-2,
Henk van Bodegom- Foeke van Wanrooij 2-0,
Ron Aukes- Klaas van Veen 2-0, Pascal EdensGerard ten Haaften 2-0 en tot Michel HanffGerard van der Velde 0-2.
De wisselbeker gaat dus weer naar de
Doorbraak.
Gon en Fem; bedankt voor de bediening.
Henk van Bodegom.

START FYSIEKE BEGELEIDING
BEWEEGPARK Kreiler Move'it
In samenwerking met Margreet Louwerse
(Fysio Fast Fit) gaat op woensdag 11 mei 19;00
uur de fysieke begeleiding op het beweegpark
Kreileroord van start. Ben jij van plan te gaan
trainen in het beweegpark, maar weet je niet
goed hoe je dit moet aanpakken? Of vind je het
leuk om in een groep te sporten of om keer te
proberen? Meld je dan aan en doe gratis mee
met de trainingen van Margreet. Trek je
sportoutfit aan en we zien je daar. Meld je aan
door een mail te sturen naar sam@sports2play.
nl

PERSBERICHT
Beursvloer Hollands Kroon levert recordaantal matches op
De vierde Beursvloer Hollands Kroon, die op woensdag 30 maart in RSG Wiringherlant is
gehouden, heeft 133 matches opgeleverd. Deze matches vertegenwoordigen een waarde van
€66.010. Daarmee neemt het aantal matches ieder jaar toe. De organiserende stichting De Hollands
Kroonse Uitdaging is zeer tevreden met dit resultaat.
Brandstof voor de samenleving
De beursvloer kon dit jaar weer fysiek doorgang vinden en trok veel deelnemers met aanbod en
vraag. De manager van de Uitdaging Edwin Wittink reageerde opgetogen. “De dynamiek van
een echte ontmoeting is virtueel niet na te bootsen. Er gebeurt nu zoveel meer. Er worden
contacten gelegd en matches gemaakt wat je van achter een beeldscherm niet lukt. Zoveel
deelnemers en resultaat. Dat geeft energie. Een evenement als dit is brandstof voor de
samenleving.”
Met 133 matches op de beursvloer is de Hollands Kroonse Uitdaging alweer goed op weg om het
record aantal matches van vorig jaar te overtreffen. “Toen hadden we er in totaal 210, waarvan de
helft op de beursvloer werd gemaakt. Matchen zonder geld is waar de Uitdaging voor is
opgericht. Daarnaast verwerken wij in Hollands Kroon ook incidentele subsidies van de
Gemeente Hollands Kroon. Die samenwerking met de gemeente is een mooie aanvulling op ons
werk. Daardoor kunnen we veel verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties
helpen. Hoe het allemaal werkt zie je op onze website. We hebben er zelfs een animatie over laten
maken. Als je die bekijkt, begrijp je het in 1 minuut en 28 seconden.”
Samenwerking
Wiringherlant was dit jaar voor het eerst het toneel van de beursvloer. Deze samenwerking ging
verder dan alleen het beschikbaar stellen van de ruimte. De school wil graag in verbinding zijn
met de maatschappij en het bedrijfsleven. En daar was dit een uitgelezen mogelijkheid voor.
Medewerkers en leerlingen hielpen bij de organisatie en uitvoering. Van hulp bij de organisatie,
op- en afbouw, ontvangst van de deelnemers tot de gehele catering. “Dat hebben ze echt prima
gedaan. Nu doen we al vaker projecten samen met Wiringherlant. Om deze samenwerking tot
uiting te laten komen hebben we Wiringherlant tot Partner van de Hollands Kroonse Uitdaging
benoemd. Binnenkort hangt ons bordje in de hal, tussen alle partijen waarmee ze samenwerken.”
Club van 100
Veel mensen denken ten onrechte dat de Hollands Kroonse Uitdaging een onderdeel van de
gemeente is. “Nee, dat is niet zo. We hebben een hele goede band met de gemeente, en we werken
goed samen, maar we zijn een onafhankelijke stichting. Om ons werk te kunnen doen en dingen
zoals deze beursvloer te kunnen organiseren zijn wij financieel afhankelijk van onze founders en
vrienden. Daar is nog een inkomstenbron bijgekomen. De Club van 100. Die is vandaag
gelanceerd. Voor honderd euro per jaar kan ieder bedrijf of particulier ons werk steunen. We
hebben sinds vandaag vier leden. Een mooie start, maar meer aanmeldingen zijn welkom.”
Vraag en aanbod
Tijd om op de lauweren te rusten is er niet voor de organisator. Het matchen van vraag en aanbod
gaat door. “Verenigingen en stichtingen mogen hun vragen altijd kenbaar maken en bedrijven die
willen helpen of aanbod hebben natuurlijk ook. Ze hoeven niet te wachten tot de volgende
beursvloer.”
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De Kop zet in op het versneld bouwen van méér passende woningen
14-03-2022
Voor iedereen een passende woning realiseren. Daar zetten de 4 gemeenten uit de Kop van
Noord-Holland en de provincie Noord-Holland zich de komende 5 jaar voor in. In het regionaal
woonakkoord dat de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie
op 8 maart 2022 zijn aangegaan worden de urgente woonuitdagingen aangepakt.
In het woonakkoord is er aandacht voor het versnellen van de woningbouw, met nadruk op:
Het tekort aan woningen in de Kop. Om hier gehoor aan te geven mogen de regiogemeenten meer
woningen adaptief in het programma opnemen.
Het toevoegen van betaalbare woningen, tijdelijke woningen, doorstroming en passende
woningen voor senioren.
Binnenstedelijk bouwen en bouwen nabij OV-knooppunten. Er wordt ingezet op OVbereikbaarheid in combinatie met de aanleg van regionale doorfietsroutes en het beter gebruiken
van weginfrastructuur.
Ook maakt het akkoord vroegtijdige afstemming van woningbouwplannen in het landelijk gebied
mogelijk. Over plannen in het Bijzonder Provinciaal Landschap blijven de partijen met elkaar in
gesprek.
Gezondheid is een belangrijke factor bij de locatiekeuze van de nieuwe woningen, de inrichting
van wijken, de manier van bouwen en de positie van woningen ten opzichte van eventuele
hinderbronnen. Zo stelt Gedeputeerde Cees Loggen (Wonen): “Goed bereikbare woningen en een
gezonde leefomgeving zijn belangrijke thema’s in het woonakkoord. Zo pakken we de
woningbouw in één keer goed aan. Het sneller bouwen van betaalbare en duurzame woningen
voor verschillende doelgroepen is ontzettend belangrijk. Daarom is het goed dat we samen
optrekken en de uitdagingen in deze regio gecombineerd aanpakken.”
Ook wat betreft de verduurzaming van nieuwbouw hebben de provincie en de gemeenten grote
ambities. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op klimaatneutraal, klimaatadaptief, circulair en
natuur- en landschapsinclusief bouwen. “De woningmarkt in onze regio staat onder druk. De
urgentie om te bouwen is groot, het woningtekort vraagt snel om meer (duurzame) woningen.
Naast kwantiteit vraagt ook kwaliteit aandacht, met aandacht voor duurzaamheid en
circulariteit.” Aldus Theo Groot, Jelle Beemsterboer, Heleen Keur en Hennie Huisman,
wethouders in de Kop.
Partners woonakkoord
Het regionaal woonakkoord 2022-2026 bestaat uit een bestuursakkoord met geformuleerde doelen
voor de komende 5 jaar en een uitvoeringsagenda met concrete acties. Het woonakkoord is op 8
maart 2022 aangegaan door de provincie Noord-Holland en de colleges van de gemeenten Texel,
Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.
Voor de uitvoering van dit woonakkoord en die van de andere regio’s in de provincie stelt de
provincie Noord-Holland een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor 5 jaar.
- Hollands Kroon
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Op 20 april vanaf 19: 00 komen wij langs de deuren met
lot en voor de T ombola.
De enveloppen kost en € 0. 50 pst .
en 11 voor € 5. 00
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Kermis en T ent open vanaf 16: 00

V anaf 19: 00 Opening kermis
Munt j es voor alle kinderen voor
de Z weef of Draaimolen!!

V anaf 21: 30 wordt de avond verz orgd door:

11

V anaf 13: 00

Verkleed volleybal!
T rek j e leukst e out f it aan!
Voor de j eugd vanaf 6 j aar:
Laser gamen!
Opgave in de T ent !!
Voor de kleint j es:
S pringkussen en reuze bellenblaas
- - - - - - - - - - A lles is op eigen risico! - - - - - - - - - - -

Tomb olaprij
zenafte halenb ij
de tent v
an:
13:
00tot 17:
00
V anaf 21: 30
Een gezellige avond met Z anger:
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A anvang 13: 00
Opgave in de t ent !! (4 max 6 Personen)
Bij minder weer gaan we gewoon door!!
Prij s uit reiking van de zeskamp s ’avonds in de t ent !
Voor mensen van buit enaf is er de mogelij kheid om t e douchen na de zeskamp.
Dit kan alleen in overleg met één van de commissieleden.

----- --- A lles is op eigen risico! -------

Tomb olaprij
zenopte halenb ij
de tent v
an
1
3:
0
0tot 17
:
0
0

Op 20 april vanaf 19: 00 komen wij langs de deuren met
lot en voor de T ombola.
De enveloppen kost en € 0. 50 pst .
en 11 voor € 5. 00
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DORPSRAAD

KREILEROORD

Opgericht 1 maart 1976
Rekeningnummer: 3704 22 546 Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord”

Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546
HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT
Voorzitter :
Wnd.Secretaris:

Dhr. J. Dam
Mevr. E. v. d. Kruit
Mevr. E. v. d. Kruit

Penningm. :
IJsclub:
:
Redactie : Dhr. R. v. d. Kruit

G. v. Gaalenstraat
Bollenstraat
Bollenstraat

11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl
24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl
24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl

Bollenstraat

24 tel. 0227-820022 redactie@dorpsraadkreileroord.nl

Redactie en vormgeving:
dhr. R.R. van der Kruit
redactie@dorpsraadkreileroord.nl
Kopij voor de dorpskrant graag inleveren op één van de bovenstaande adressen of
naar het email adres sturen

Communicare necesse est

14

De afbeelding k an niet worden weergegev en.

U it n o d ig in g : n a m e n s B e s t u u r v a n d o r p s ra a d K re ile ro o r d
Het bestuur nodig t alle leden uit v oor de Alg emene Ledenv erg adering ( ALV ) v a n
w o e n s d a g 1 8 Me i 2 0 2 2 . De ALV start om 20.00 uur. De ag enda v oor deze v erg adering
ziet er als volg t uit:
1.

V ertrekk ende bestuurders en benoeming nieuwe bestuursleden;

2.

Financië le v erantwoording seizoen 2020- 2022;

3.

R ondv raag .

Leden die inzag e wensen in de financië le v erantwoording ov er seizoen 2021- 2022,
kunnen de stukken inzien tijdens de v erg adering
D e A L V is t o e g a n k e lij k v o o r álle le d e n v a n D o rp s r a a d K re ile ro o r d , waarbij we v oor
de v olledig heid g raag de spelreg els v oor een ALV onder de aandacht breng en:
•

Alleen leden hebben zowel toeg ang tot als stemrecht op een ALV ,

•
W eet je niet zek er of j e officieel lid bent? Informeer dan v ooraf ev en bij de
Ledenadministratie, zij kunnen dat zo v oor j e check en.
•
Ten ov erv loede: leden v an 18 jaar of ouder dienen de ALV zelf bij te wonen en
hun stemrecht zelf uit te oefenen,
•
De ALV is dé plek waar je als lid inv loed uit kunt oefenen op de koers die we als
v erenig ing v aren. Met jouw stemrecht als lid kan je mee bepalen welk e besluiten de ALV
wel en niet neemt. Maak g ebruik v an dat recht.
•

Aanmelden v oor de ALV is v erplicht en kan tot en met maandag 16 mei 14. 00 uur.
V ia secretaris@ dorpsraadK reileroord.nl,
Of per briefje op bollenstraat 24,
Of per telefoon 820022 bij de secretaris

•

J e kunt je tot uiterlijk maandag 16 mei, 14.00 uur aanmelden v oor de ALV .

Na die tijd is aanmelden niet meer mog elijk.

Dorpsgenoten Langs deze weg willen wij jullie
laten weten dat wij Phili en Eef Aaij na 51 jaar,
verhuizen naar een ander dorp. Wij hebben 51
jaar met plezier in Kreileroord gewoond, onze
kinderen zijn hier groot geworden en hebben
hier een fijne jeugd gehad. Onze dochters
wonen dicht bij elkaar en wij wilden wat
kleiner en wat dichter bij hun gaan wonen, die
mogelijkheid was er nu en die hebben we
aangegrepen. Allemaal bedankt en misschien
tot ziens, blijf gezond en gelukkig.
Groet, Phili en Eef.
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Overleg Gemeente Hollands Kroon
omgevingswet Kreileroord (23-3-2022)
De gemeente heeft ons uitgenodigd om mee te
denken over de omgevingswet voor
Kreileroord. Vroeger beter bekend als het
bestemmingsplan. In het kort komt het er op
neer dat een aantal wetten en regelingen
worden samengevoegd tot 1 wet. Denk aan wet
-en regelgeving over bouwen, milieu, water,
ruimtelijke ordening en natuur. De bedoeling is
dat deze wet in 2023 in gaat en dan moet de
gemeente dit geregeld hebben. Een belangrijk
verschil met vroeger is dat de gemeente vraagt
om mee te denken over deze omgevingswet in
plaats van het zelf in te vullen zonder de
inwoners te raadplegen.
Tijdens het overleg heeft de gemeente uitgelegd
wat deze veranderingen inhouden en wat er
geregeld moet worden, zodat wij een
duidelijker beeld hebben kregen wat het
allemaal inhoud. Er is gekozen om met
Kreileroord te starten, omdat dit kleinschalig en
overzichtelijk is. De ervaring die hierbij wordt
opgedaan kan in de andere dorpen van
Hollands Kroon worden toegepast. Goed om te
zien dat de gemeente ons weet te vinden en met
ons wil samenwerken. Na de presentatie heeft
de gemeente gevraagd of de Dorpsraad wil
meedenken met het ontwikkelen van de visie,
maar hebben we ook besproken op welke wijze
we de bewoners van Kreileroord hierbij kunnen
betrekken. Gezien de ervaringen met het
leefbaarheidsonderzoek in 2021, hebben we
aangegeven dat dit een mooie manier is om
bewoners te bereiken. De bedoeling is dan ook
dat er een onderzoek/enquête gehouden zal
worden met daarop volgend een
bewonersavond waarbij iedereen kan
meedenken hoe Kreileroord verder ontwikkeld
kan worden en de ideeën ingebracht kunnen
worden. Als Dorpsraad hebben we gesproken
over woningbouw, het in stand kunnen houden
van het verenigingsleven en de behoefte die
naar voren is gekomen tijdens het
bewonersonderzoek. Deze punten worden
meegenomen maar er kan nog geen enkele
toezegging over deze onderwerpen worden
gedaan.
Na het afronden van dit onderwerp, kreeg
Ferdinand Pronk namens de gemeente het
woord. Hij is projectleider duurzaamheid in de
gemeente en heeft geconstateerd dat er in
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Kreileroord veel oude koop woningen staan die
matig tot slecht geïsoleerd zijn. Hij wil zich
namens de gemeente inzetten om te kijken op
welke wijze de gemeente een bijdrage kan
leveren aan mensen met een laag inkomen, die
bijvoorbeeld zonnepanelen willen aanschaffen
maar dit niet (helemaal) zelf kunnen betalen.
Hier volgt later meer informatie over. Wil je nu
al een gratis energiescan van je woning laten
doen, om te kijken waar je kunt besparen op je
gas -en elektriciteitsrekening? Vraag deze dan
aan op: https://duurzaam.hollandskroon.nl/
duurzaam/energiescan . Geen computer of
vind je het lastig in te vullen laat het mij even
weten, dan regelen we het samen.
Overleg Adviesraad WMO Hollands Kroon
(13-4-2022)
De adviesraad is een onafhankelijk orgaan wat
de gemeente Hollands Kroon gevraagd en
ongevraagd advies geeft over zaken die vallen
onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Hierin wordt geregeld dat de gemeente de
plicht heeft om er voor te zorgen dat mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat
kan heel breed gezien worden, zoals het
beschermen van mensen in een kwetsbare
positie tot het actief betrekken van burgers bij
de eigen leefomgeving. De adviesraad heeft de
gemeente geadviseerd om voor de dorpen in
Hollands Kroon het opzetten van dorpsraden te
stimuleren en financieel te ondersteunen. Zij
kunnen beter beoordelen welke
(maatschappelijke) problemen er spelen in een
dorp en zijn voor bewoners een makkelijker
aanspreekpunt dan de gemeente. Omgekeerd is
het voor de gemeente makkelijker een
aanspreekpunt in het dorp te hebben.
Van alle dorpen in Hollands Kroon hebben
alleen Breezand en Kreileroord nog een
Dorpsraad. Hierom is ons gevraagd een
toelichting te geven over de ervaringen die wij
hebben met de gemeente. Weet de gemeente
ons te vinden? Waar loop je tegen aan? Welke
kosten maakt een Dorpsraad? We hebben een
toelichting gegeven over welke contacten er op
dit moment zijn, maar ook teruggekeken hoe
dit in het verleden is geweest. Verder hebben
we gesproken over welke kosten een Dorpsraad
maakt, zoals verschillende verzekeringen die
afgesloten moeten worden, het maken van bijv.
een dorpskrant enz. Dit gaf voor de leden van

de adviesraad een beter beeld van wat er
allemaal bij komt kijken en dit bevestigde de
noodzaak van het financieel ondersteunen van
dorpsraden vanuit de gemeente.
Namens de Dorpsraad,
Henk Hotting

Voor alle dorpsbewoners van Kreileroord
De inloopochtenden op woensdagochtend , van
9:30 tot 11:30 uur, zijn een groot succes.
Er zijn steeds meer gezellige koffie- en
theedrinkers. Bij de koffie en thee komen leuke
gesprekken opgang over de dagelijkse dingen
en wat er
zoal met ons gebeurd.
Tijdens deze gesprekken zijn er leuke ideeën ter
tafel gekomen zoals het oprichten van
een repaircafé dat een maal in de maand u helpt
bij kleine reparaties. We hebben hier nog
wel enkele handige mensen voor nodig (dames
en heren). Het zal voornamelijk gaan om
reparaties aan kleine elektrische apparaten,
zoals het vervangen van een snoer of aanzetten
van een stekker.
Ook kwam het idee ter tafel om mensen te
helpen met kleine klusjes in hun tuin. Ook hier
zoeken we mensen voor. Je kunt op die manier
snel iemand blij maken.
Heeft iemand leuke knutsel ideeën dan horen
wij dit graag. De ochtenden staan ook open
voor jonge moeders en vaders, die hun
kinderen op school hebben. Zij kunnen ook hun
ideeën aandragen. Is er iemand die niet zover
kan lopen dan kunnen we kijken of we die
kunnen ophalen en weer thuis brengen. We
doen dit in samenwerking met “Doet en
ontmoet” De koffie is GRATIS maar we stellen
het zeer op prijs als u een vrijwillige bijdrage in
het busje gooit. Uitgangspunt is samen doen.
Wij hopen op veel leuke reacties
…………………………….
Det Dalstra
Namens “De koffieochtend”
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Nieuwsbrief S.V.D.K. van april 2022.
Van de bestuurstafel.
Allereerst willen wij onze twee nieuwe leden Suze van der Draai en Tine Riemersma van harte
welkom heten bij de club. Tine wacht nog op een operatie en wij wensen haar veel sterkte.
Deze maand staat er nog wat te gebeuren voordat we de deur sluiten voor de zomervakantie.
Op donderdag 21 april gaan we om 18.00 uur all inclusive wokken bij de Chinees in
Wieringerwerf. We stoppen op tijd met de soosmiddag om iedereen de gelegenheid te geven zich
thuis nog even op te frissen. Er hebben zich al verschillende leden opgegeven voor het wokken,
maar er kunnen nog meer leden bij hoor. De eigen bijdrage is € 15,00 en dit kan overgemaakt
worden naar rekeningnummer NL41 RABO 0308554280 met vermelding wokken.
In de algemene ledenvergadering van 24 maart j.l. is de contributie voor het jaar 2022 vastgesteld
op € 15,00. Doordat we de afgelopen twee jaar meerdere periodes hebben gehad dat we niets
konden en mochten vanwege corona heeft het bestuur besloten de contributie dit jaar te halveren.
Wij verzoeken jullie zo spoedig mogelijk de contributie over te maken op bovenstaande rekening
met vermelding contributie 2022. Wil je ook wokken dan kun je €30,00 overmaken, maar dan wel
duidelijk vermelden dat het contributie is en wokken!!!
Helaas wordt er dit jaar geen sluitingsmiddag voor de regio gehouden. Omdat er geen volledige
competitie gespeeld is het afgelopen seizoen zijn er geen prijzen uit te reiken. Wij hopen op een
volledig nieuw seizoen.
Het bestuur
Regioklaverjassen.
Op 11 maart j.l. moesten onze klaverjassers naar Slootdorp voor de laatste regiowedstrijd van het
seizoen. Door een uitbraak van corona in Slootdorp was Middenmeer bereid hun ruimte
beschikbaar te stellen. Er waren zeven tafels en de uitgestalde prijzen zagen er aantrekkelijk uit.
Willem Schippers, Piet Raven, Lenie Cardol en onze vaste invaller Bert Lauret uit Wieringerwerf
hebben hun uiterste best gedaan om in de bovenste regionen te eindigen.
Bert was met 4764 punten de beste, daarna volgde Piet met 4761 punten, Lenie met 4681 punten
was de derde en Willem was laatste met 4466 punten.
Ondanks dat de vier wedstrijden gespeeld konden worden werd er geen beker uitgereikt, omdat
Slootdorp door ziekte en corona twee wedstrijden niet met het vereiste aantal spelers heeft
kunnen spelen.
Koersbal Kreileroord / Middenmeer.
Op vrijdag 18 maart kwamen de koersballers uit Middenmeer een wedstrijd bij ons spelen. Wat
was dit een gezellige middag. Het ging nergens om, maar beide partijen vonden het belangrijk om
na een lange tijd elkaar weer eens te zien en tegen elkaar te spelen.
Er werd eerst koffie gedronken en bijgepraat en dat laatste werd in de koersbalruimte enthousiast
voortgezet.
Al was de wedstrijd voor de gezelligheid en het onderlinge contact, een wedstrijd blijft toch een
wedstrijd en die wil je winnen. Er werd dan ook sportief gestreden, maar wij moesten het
onderspit delven tegen de sterke spelers van Middenmeer zoals de eindstand 50 – 70 duidelijk laat
zien. Na afloop zijn we na lange tijd weer gaan snacken in Wieringerwerf en waren we snel over
het verlies heen. We blijven flink oefenen en misschien verslaan we Middenmeer dan een keer in
het volgende seizoen.

Biljarten Kreileroord / Slootdorp.
Ook deze laatste wedstrijd van het seizoen wilden beide partijen nog graag spelen voor de
gezelligheid en het onderlinge contact. Dit vond plaats op vrijdag 25 maart j.l. en ook dit werd een
gezellige middag. Na de koffie gingen de biljarters van start en werden de standen bijgehouden
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door Piet Raven. Kreileroord zat duidelijk in de overwinningsmodus en wist veel partijen te
winnen. Dat bleek ook uit de eindstand van 20 – 12.
Deze maand zal er ook nog een treffen plaatsvinden tussen onze biljarters en de biljarters van De
Doorbraak. Na twee jaar kan er dan weer eens gestreden worden om de beker met de grote oren.
De juiste datum wordt onderling nog vastgesteld.
Algemene ledenvergadering.
Op donderdag 24 maart kon de vergadering weer gehouden worden en met de aanwezigheid van
achttien leden kon de voorzitter tevreden de vergadering openen. Na afloop werden er nog
verschillende spellen gespeeld met mooie prijzen. Bij het vlotbruggen won Gerrit van der Heide
de eerste prijs met 133 punten, tweede werd Jeannette van Haaften met 96 punten en derde werd
Thea van der Ploeg met 79 punten. Zij werden verrast met een vleesprijs.
Verjaardagen in april.
21 april
Cees Rezelman
23 april
Alie Leffers
28 april
Janny van Wanrooij
Jarigen alvast van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.
Agenda.
Maandag 4 april klaverjassen aanvang 19.30 uur.
Alle dinsdagen biljarten aanvang 13.00 uur.
Alle woensdagavonden biljarten voor de dames aanvang 19.30 uur.
Alle donderdagen vrijde soosmiddag en koersballen aanvang 13.30 uur.
Donderdag 21 april wokken in Wieringerwerf aanvang 18.00 uur (van tevoren opgeven).
Donderdag 28 april onze eigen gezellige sluitingsmiddag van het seizoen aanvang 13.30 uur.
Op de sluitingsmiddag zullen er geen prijzen worden uitgereikt, maar wel kunnen er standen
bekendgemaakt worden. We leuken de middag op met spelletjes. Laten we hopen dat we het
komende seizoen zonder onderbrekingen kunnen afmaken.
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sv. KREILEROORD

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter dhr. H. v. Bodegom
Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf tel. 663534 henkvbodegom@gmail.com
Wnd. Pen. dhr. H. v. Bodegom
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat
48 Kreileroord
tel. 663502 info@snkvloeren.com
Bestuurslid dhr. P. Barner
Landbouwstr. 15 Kreileroord
tel. 06-21167733 patrickbarner@hotmail.com

Bestuurslid dhr. B. Scholten
bartscholtenprojecten@live.nl

Vlasstraat

Jeugd

G. van Gaalenstr. 25 Kreileroord

mevr. C. Marsman

4 Kreileroord

tel. 06-22740254
tel. 663602 cittyvisser@gmail.com

Bankrelatie:
Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is: NL 17 RABO 03704.10.351

Voor afbericht voetballen, bellen naar:
Coach senioren:

dhr. E Rebel

Korenstraat 39

06- 28281508

Sportaccommodatie:
Terrein:

Bollenstraat 66

MFC de Doorbraak

tel. 0227- 609673

Consul:

dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20

tel. 0227- 663534

Evenementencommissie: Gonnie en Femmie, Deborah, Iris, Melvin, Patrick, Maaike, Greta.

Redactie van de ’GRASMAAIER’
dhr. H. van Bodegom
06-22392290

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij redactieadres.

Stichting
Kreiler2002rd
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SNK
Cement dekvloeren

K reileroord 01 – Ves do 06 (9-0)
De uitwedstrijd tegen V esdo was al met ruime cijfers gewonnen, dus op de late vrijdagavond
verwachtten we niet dat we veel moeite zouden hebben met de tegenstander. Door de
afwezigheid van Bart en Dennis wegens ziekte en een hardnekkige blessure konden we met
wat kunst -en vliegwerk een team op de been brengen. Omdat onze naaste concurrent gelijk
had gespeeld zat de stemming er al goed in. Met snel combinatie spel stond het binnen een
paar minuten al 2-0 door goals van Niek Muller en Nick Bosman. V esdo kwam er op geen
enkele manier aan te pas en door een goal van Andries de F ouw en ondergetekende stond
het 4-0 bij de rust. Aangemoedigd door het vele publiek wat was blijven hangen na de
wedstrijd van DWOW 1 liep Kreileroord verder uit en stond uiteindelijk een eindstand van 9-0
op het bord. Aankomende maandag direct al weer een wedstrijd tegen F C Muggenburg die
de 2de plek van ons kan overnemen bij winst.
F C Muggenburg 05 – K reileroord 01 (7-4)
Van de 2 wedstrijden die we dit seizoen hebben verloren was er 1 van tegen Muggenburg uit
S chagen. E r waren enkele spelers voor wie dit de 3de wedstrijd in 4 dagen werd en dat
kwam niet ten goede aan het spel. Door een blessure van Melvin en Bart die nog niet
hersteld was, konden we niet in de sterkste opstelling aantreden. Binnen tien minuten keken
we tegen een 3-0 achterstand aan en leek er ook vanavond niets te halen in de S partahal.
Kreileroord herpakte zich en kwam terug tot 3-3 door goals van S ander, Niek en Andries.
Door een fout bij het uitverdedigen kwam Muggenburg toch weer op voorsprong en
begonnen een aantal spelers de vermoeidheid van de afgelopen wedstrijden te voelen. Dit
resulteerde in een overtreding van Dennis in het doelgebied door de bal met zijn hand weg
te slaan. E en penalty was het gevolg die knap door Liam werd gestopt. Muggenburg was
een meester in het verdedigen en Kreileroord kwam er niet door heen. Met counters liep
Muggenburg verder uit naar 7-3. Niek Groote kon na een goede aanval nog iets terug doen
en schoot de 4de van Kreileroord binnen, zodat de eindstand van 7-4 op het bord stond. Het
lijkt er op dat Kreileroord zich moet richten op de 2de plaats dit seizoen omdat koploper
Zeemacht geen fout maakte en verder is uitgelopen.
ZVA P/J .S chreur R ecreatie 02 – K reileroord 01 (8-3)
Na de nederlaag van vorige week, was het nu weer tijd voor een pittige tegenstander. De 2
eerdere wedstrijden werden nipt met 1 doelpunt verschil gewonnen, dus het beloofde een
spannende wedstrijd te worden. Door werk en ziekte konden we maar met 1 wissel afreizen.
Kreileroord kwam al snel via ondergetekende op 0-1, maar lang werd daar niet van genoten
aangezien dezelfde persoon die scoorde ook defensief een fout maakte waardoor de stand
al snel weer gelijk was. De tegenstander speelde veel lange ballen net over de verdediging
en deze werden ook bijna altijd omgezet in een doelpunt. Nadat Bart geblesseerd afhaakte
werd het conditioneel een uitputtingsslag, nadat Kreileroord lange tijd bij kon blijven was er
de laatste 10 minuten geen houden meer aan. Nick en Andries wisten het net nog een keer
te vinden, maar uiteindelijk stapten we met een 8-3 nederlaag van het veld. Door de vele
blessures is het prettig dat pas op 21 april weer een wedstrijd gespeeld wordt.

Henk Hotting
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Beste ouder(s)/verzorger(s)/jeugd van Kreileroord,
Al sinds ons dorp een jaar bestaat hebben wij een sport vereniging. Veel van ons hebben wel op
de
een of andere manier met de sportvereniging te maken. (ex) sporters, supporters,vrijwilligers etc.
Helaas hebben wij de afglopen jaren een terugloop in het ledenaantal gezien en konden wij geen
voetbalteams voor de jeugd meer samenstellen. Aangezien wij het als sportvereniging erg
belangrijk
vinden dat kinderen sporten, en dan vooral gezamenlijk, zijn wij enkele jaren terug het volgende
opgestart.
Kinderen van 6 t/m 18 kunnen lid worden van onze sportvereniging en wij bieden ze:
2 a 3 keer per maand een sportavond/middag. Denk hierbij aan (zaal)voetbal, handbal,
basketbal, atletiek, spelletjes etc.
Meedoen aan (voetbal) toernooien.
Enkele keren per jaar een sport uitje of clinic ( bv. schaatsen, judo, bosdag, tennis,zwemmen
etc. )
Jaarlijks etentje
Het lidmaatschap bedraagt € 25,- per jaar. Voor de sportuitjes is het mogelijk dat een kleine
bijdrage
gevraagd wordt.
Informatie over de sport en tijden zal via facebook, maar voornamelijk via de whatsapp groep
worden gecommuniceerd.
Wat hebben wij hiervoor nodig?
Jeugdleden.
Vrijwilligers die de jeugd enkele keren per jaar kennis willen laten maken
met sporten.
Opgeven kan via onderstaand E-mail adres. Ook voor aanmelding sport vrijwilligers.
svkreileroordjeugd@gmail.com
Daarnaast zijn wij op zoek naar jeugdleden om een voetbalteam op te starten. Opgeven kan via
bovengenoemde mail. Opgeven met een groep is nog beter. Dus vraag je vrienden en vriendinnen
ook om zich op te geven.
Met vriendelijke groet,
Jeugdafdeling SV Kreileroord
p.s. Alles natuurlijk o.v.b. van COVID-19 maatregelen
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Algemene informatie 2022

A larm
Verband-post
K reileroord

Bel A LT IJ D 112

SPOE D Politie/Brandweer/A mbulance
A larm’voor minder dringende zaken:
misdaad anoniem’:
L oes en Herman Blokdijk, V lasstraat 29.
Op dit adres is een defibrillator en de
gebruikskennis aanwezig!!

Medicijnen
afhalen

E lke dinsdag avond van 18:45 tot 21:15
uur is er Nederlandse les, gegeven voor
migranten.In de Doorbraak Bollenstraat
66 in K reileroord.A ls je ook Nederlands
wilt leren in K reileroord kan dat door een
email te sturen naar info@rockopnh.nl
onder vermelding inschrijven Nederlandse
les in K reileroord met je naam adres en
telefoonnummer

A lleen op dinsdag en vrijdag kunt u
medicijnen afhalen bij:
Mevr. A . A ukes, Bollenstraat 32

’t Hummelhonk De openingstijden zijn op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend.

06-83339886

Z iekte

663208

Ook in MF C De Doorbraak is een
defibrillator aanwezig.
(A ls het MF C open is!)

Medische hulp C entrale Huisartsen Post
’s avonds en in Maandag t/m vrijdag avond en
het weekend nachtZ aterdag en zondag:
Nederlandse les
voor migranten
en iedereen die
Nederlands wil
leren.

112
0900-8844
0800-7000

Weet u of iemand in het ziekenhuis, een
inrichting, of langdurig ziek thuis
verblijft? Geef dat dan even door aan
mevr. A driana den Hertog . Z ij kan er
namelijk zorg voor dragen dat deze zieke
mensen niet vergeten worden.

0229-297800
17.00 tot 08.00
dag en nacht

Bij vragen kun je
mailen naar
ennyvdkruit@gmail.
com

dinsdag en
vrijdag
Van 16.00 tot
18.00 u.
Maandag-,
woensdag-,
donderdag- en
vrijdagochtend van
08:30 tot 12.00 uur

0227-581654

kaartje@dorpsraadkreileroord.nl
Tuinbouw
vereniging
K reileroord

Voorzitter Gerard van der
Velde K orenstraat 11 te K reileroord
Secretaris E nny van der K ruit
Bollenstraat 24 te K reileroord e-mail:

tel: 820022

t b v k @yPagina
a h o2 o .c o m
Update: 1 4 - 0 2 - 2 0 2 2
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Onkruid bestrijding J aring Dam
Onkruid bestrijding J aring Dam
maakt uw oprit, erf of terras onkruidvrij. Met onze machines
verwijderen en verbranden wij
het onkruid en zaden op een milieuvriendelijke en zeer effectieve
manier. Doordat alle zaden verbranden blijft uw bestrating veel
langer onkruid vrij! Wilt u meer
informatie of een vrijblijvende
prijsopgave bel dan even of een
stuur een mailtje,
Onkruid bestrijding J aring Dam
jaring.dam@quicknet.nl
Gijs van Gaalenstraat 11
06-30 575 725 / 0227-66 32 48
1773 A C K reileroord
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