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Algemene informatie 2022
A larm

Verband-post
K reileroord

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!!

112
0900-8844
0800-7000

663208

Ook in MF C De Doorbraak is een
defibrillator aanwezig.
(A ls het MF C open is!)
Bel A LT IJ D 112

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.

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

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
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Dit is de laatste gratis krant voor het zomer vakantie.
Hierin staan o.a. stukjes van de Dorpsraad Kreileroord, SV
Kreileroord inclusief de jeugd afdeling, JeeCee '76.
De Dorpsraad heeft weer bijna het maximale aantal
bestuursleden en kan hierdoor nog beter de belangen
behartigen van haar leden.
Geniet van de vakantie en 15 september is de volgende datum
voor inleveren van kopij voor de Gratis Dorpskrant voor heel
Kreileroord.
Bij de volgende krant zal als alles lukt ook een evaluatie
formulier worden gedaan over de GRATIS krant voor alle
inwoners van Kreileroord. Mocht deze niet op tijd af zijn zal
deze los verspreid worden. In die uitgave zal meer informatie
hierover staan.
Informatie over 65 jaar Kreileroord,

Colofon

Niet iedereen zit kennelijk op de juiste (facebook) pagina's,
voor meer informatie is er een website :
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Nieuws van het Creilerwoud
Kinderopvang
De vorige keer gaf ik aan dat ik u op de hoogte
zou houden van de stand van zaken rond de
kinderopvang in Kreileroord. Ik meldde toen
dat sommige fasen in het hele proces wat langer
kunnen duren en dat is nu het geval.
De architect is nu bezig met het uitwerken van
de plannen in bouwtekeningen, zodat alle
partijen straks inzage hebben in de
bouwvoorstellen. De definitieve keuze voor de
verbouwingsopties en inrichtingskeuzes volgt
daarna.
Dat is een belangrijk moment. Als je akkoord
gaat met voorstellen die achteraf, tijdens de
verbouwing, toch niet zo goed zijn, kun je die
alleen wijzigen tegen flinke meerkosten. De
budgetten van de gemeente Hollands Kroon en
de stichtingen Kappio (kinderopvang) en
Kopwerk/Schooltij (onderwijs) zijn beperkt.
Dat betekent dus goed nadenken en goed
overleggen, voordat er ook maar iets wordt
weggebroken of aangebouwd.
De opzet tot aanpassingen ziet er overigens
veelbelovend uit. Er wordt een ruimte gemaakt
waar kinderen van 0 – 2 jaar rustig kunnen
slapen, er is zeker ook aan voldoende ruimte
voor de peuters gedacht, er zijn goede ideeën
over een buitenberging en er is een voorstel
voor de uitvoering van een buitenschoolse
opvang (BSO).
Er komt een kinderopvang in ons dorp, maar
we moeten nog even geduld hebben…
Gelukkige kinderen presteren, ongelukkige
kinderen niet
We vinden het als team van onze basisschool
heel belangrijk dat de kinderen die aan onze
zorg zijn toevertrouwd een fijne schooltijd
hebben. Ze moeten zich bij ons veilig en
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vertrouwd voelen. Als je je gelukkig voelt op
school, leer en presteer je beter. Dat geldt
trouwens ook voor een schoolteam…
Als kinderen aangeven of als we als teamleden
van de school merken dat kinderen zich niet fijn
voelen op school, gaan we met hen op zoek
naar een oorzaak. Soms ligt die bij het kind zelf:
je zit bijvoorbeeld niet goed in je vel of je bent
verdrietig over iets dat jij hebt veroorzaakt
maar wat de bedoeling niet was. Soms ligt de
oorzaak bij iemand anders: andere kinderen
plagen soms en daar kun je niet zo goed tegen
of andere kinderen maken je elke dag het leven
zuur op school of na schooltijd als je buiten
speelt. Je wordt dan gepest.
Wij willen graag dat alle kinderen zich veilig
voelen en daarom hebben we met onze groep
7/8 een traject ingezet om een plezierige klas te
hebben nu en ook de komende schooljaren.
Daarin is geen plaats voor pestgedrag. Om dat
voor elkaar te krijgen hebben we een
opvoeddeskundige van de GGD in school
gehaald om met ons en de kinderen te kijken
naar de verschillende rollen die je kunt hebben
in school: helper, gepeste, zwijger, pester of
meeloper. Ook de ouders zijn erbij betrokken in
een uitstekend bezette ouderavond. Zij kregen
te horen hoe we samen aan de slag gaan om
plezierige klassen te realiseren en daarmee
gelukkige kinderen te hebben.
En dan komt het met de prestaties overigens
ook goed.
Eindtoets: trots!
Nu we het toch over prestaties hebben: onze
groep 8 heeft uitstekend gescoord op de
eindtoets die elk laatste schooljaar wordt
afgenomen. We zijn bijzonder trots op onze
leerlingen, uw dorpsgenootjes, die een prima
eindresultaat hebben behaald op de eindtoets!
Dit is al het 3e jaar op rij dat we goede uitslagen
hebben op de eindtoets.
Voor alle duidelijkheid, de eindtoets voor de
kinderen van groep 8 is een landelijke toets,
goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Wij
maken die toets dus niet. Hij is onafhankelijk.
We kunnen de vragen niet beïnvloeden. In heel
Nederland maken de kinderen in groep 8 zo’n
toets en onze kinderen doen het dus uitstekend
vergeleken met dat landelijke gemiddelde.
Waarin een klein dorp ook groot kan zijn!
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Draag bij aan een toekomst zonder MS Collecte
Nationaal MS Fonds van 27 juni t/m 2 juli. Van
27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aanhuis collecte van het Nationaal MS Fonds.
Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de
deuren of komen online in actie voor de strijd
tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan
onderzoek naar deze zenuwslopende ziekte en
geef aan de collectant! MS is zenuwslopend Dat
MS een enorme impact heeft op (jonge) levens
én veel verschillende gezichten kent, maakt het
MS Fonds momenteel duidelijk in de campagne
‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de campagne
zijn Benno, Gwen, Eric, Najat en Wil te zien. Zij
verschillen in leeftijd en zitten ieder in een
andere levensfase, maar hebben één ding
gemeen: ze hebben alle vijf MS. De MS van Eric
(27) brengt onzekerheid met zich mee. “Ben ik
de rest van mijn leven patiënt? Hoe ziet de
toekomst eruit? Kunnen we wel aan kinderen
denken?” En Najat (43) liep voor haar diagnose

vier keer per week hard. Momenteel is haar
been zo verslechterd, dat het niet meer kan. “Ik
probeer wel veel te wandelen met
ondersteuning van een wandelstok of mijn
man.” Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit
laten de vijf op indringende wijze zien wat er
met hen gebeurd is sinds ze de diagnose MS
kregen. Opbrengst is hard nodig Over de ziekte
MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en
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hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst
van de collecte investeert het MS Fonds onder
andere in innovatieve onderzoeken om betere
behandelmethoden te kunnen vinden. Maar
ook coacht zij mensen om de kwaliteit van hun
leven te kunnen verbeteren. Naar verwachting
zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt
langs de deuren gaan. Daarnaast zullen vele
honderden online gaan collecteren. Collectant
gemist? Doneer online via www.
nationaalmsfonds.nl of maak je donatie over op
NL 92 INGB 000000 5057. Wil je zelf in actie
komen? Maak dan een digitale collectebus aan
op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en
begin direct met online collecteren.

Repair café “De Doorbraak”
Vanuit de koffiedrink ochtend, op elke
woensdag van 10:30 tot 11:30 , onder auspiciën
van Doet en Ontmoet in samenwerking met Det
Dalstra, is het initiatief ontstaan om een
repaircafe te beginnen.
Wat doet een repaircafe?
Vrijwilligers repareren samen met u het defecte
apparaat. Hierdoor worden minder apparaten
weggegooid.
In 60% van de gevallen lukt dit, en in 14% van
de overige apparaten lukt het in tweede
instantie.
Bijv. een koffiezetapparaat
water loopt niet door
water warmt niet op
schakelaar of andere knoppen werken niet
apparaat lekt water
warmhoudplaatje blijft koud
apparaat geeft maar halve kopjes
lampjes blijven knipperen
apparaat maakt lawaai
apparaat is vuil
probleem met snoer of stekker
“En hoe zit het met de kleine lettertjes?”
Die houden we graag zo eenvoudig mogelijk.
Wel vinden we het belangrijk om vooraf een
paar afspraken met je te maken, zodat voor
iedereen duidelijk is en blijft wat een Repair
Café is en wat je er kunt verwachten. We

vragen je daarom akkoord te gaan met de
onderstaande voorwaarden:
Het initiatief dat met ons materiaal wordt
opgestart, wordt op vrijwillige en nietcommerciële basis uitgevoerd onder de naam
Repair Café (en niet Repareercafé, Kluscafé,
Doe-het-zelf-werkplaats of iets dergelijks);
Het Repair Café is geen gratis
reparatiewerkplaats. Het is een
ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat
om sámen repareren, om kennisoverdracht en
om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het
repareren gebeurt tíjdens de Repair Cafébijeenkomst, in aanwezigheid van en zo
mogelijk met medewerking van de eigenaar
van het kapotte voorwerp. Kapotte spullen
worden dus niet bij het Repair Café afgegeven
en later weer opgehaald;
In de publiciteit en communicatie wordt altijd
gebruikgemaakt van het Repair Café-logo. Het
is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in

dit logo; het Repair Café-logo is
auteursrechtelijk beschermd;
In de publiciteit en communicatie wordt altijd
voor meer informatie verwezen
naar Repaircafe.org;
Mensen die ons materiaal bestellen, vinden het
geen probleem dat wij hun e-mailadres in
voorkomende gevallen doorgeven aan mensen
of groepen in hun buurt die eveneens
belangstelling hebben getoond om een Repair
Café te beginnen.
Het idee achter deze voorwaarden is dat we zo,
samen met jou, een groot netwerk van
herkenbare Repair Cafés opbouwen, en dat de
informatie hierover bij elkaar blijft (en dus voor
buitenstaanders makkelijk vindbaar) via de
Repair Café-site.
Zodra wij van start gaan hoort u meer van ons.
Voor informatie: Blokdijk.herman@gmail.com
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https://dinoland.nl/dino-kleurboek
Hier kunt u voor kinderen een Dino doe boek en Dino kleurboek gratis downloaden.
Misschien leuk als ze niets te doen hebben tijdens de vakantie
8

10 en 11 september Cultureel weekend
Op 11 september is het ook in Kreileroord op het plein voor de Doorbraak.
Op 10 en 11 september vieren we een heel weekend lang de opening van een gloednieuw cultureel
seizoen met het beste dat Hollands Kroon te bieden heeft. Op verrassende locaties, in prachtige
musea, bij kunstenaars thuis en natuurlijk op erfgoedlocaties en bij culturele centra. Volg
workshops, bezoek exposities, luister naar verhalen, geniet van bijzondere theatervoorstellingen
en kom luisteren naar prachtige muziek. Tijdens Kolder in de Kop ontdek je heel Hollands Kroon
te voet, op de fiets of door een van de speciale busroutes te nemen. Er is meer dan genoeg te
beleven voor jong én oud.
Kolder in de Kop is een initiatief dat plaatsvindt binnen het programma 10 jaar Hollands Kroon en
is een co-productie met de Binnenroute van Stichting binnen de dijken. Daarnaast wordt er onder
andere samengewerkt met de organisatie van Open Monumentendag.
Wil je ook meedoen? We zijn nog op zoek naar kunstenaars, verenigingen, locaties,
erfgoedinstellingen, cultuurmakers, artiesten en plekken die iedereen zou moeten kennen. Mail
naar info@kolderindekop.nl voor meer informatie en om je aan te melden.

Zeeweg 91 • 1753 BB Sint Maartenszee • 0224-561671 • www.degoudvis.nl
De Kas presenteert: Max Poolman
9 Juli | 20:00 uur | De Belt 30 |
Hippolytushoef
Over Max Poolman:
Max Poolman is een Amsterdamse artiest die
muziek maakt met folk, country en rock
invloeden. Hij is gei nspireerd door artiesten
zoals Tyler Childers, Ryan Bingham en Justin
Townes Earle. Max Poolman neemt je mee met
zijn rauwe stem en persoonlijke liedjes tijdens
zijn live optredens. Hierin wisselt hij intieme
akoestische nummers met mondharmonica en
gitaar af met ruige country rock liedjes waar hij
met zijn band het publiek weet te laten rocken.

Link naar reserveren: https://www.dinamusic.
nl/dekas
Link naar youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=owfgf-hUJu8
Link naar Max Poolman https://www.
maxpoolman.com
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Persbericht
Start nieuwe groep programma Voel je goed!
Wist u dat 1 op de 9 Nederlanders moeite heeft
met lezen, schrijven en rekenen of over
onvoldoende digitale vaardigheden beschikt
om volwaardig mee te doen in de huidige
informatiemaatschappij? En realiseert u zich
dat laaggeletterdheid vaak samengaat met een
ongezonde leefstijl, simpelweg omdat het te
veel moeite kost om recepten en etiketten te
lezen?
Speciaal voor deze doelgroep is het programma
Voel je goed! ontwikkeld. Een leefstijlcursus
met extra hulp bij het lezen en rekenen. In 20
lessen leren de deelnemers wat gezonde
voeding is, wat bewegen voor je doet en hoe je
je weg vindt tussen alle verleidingen in de
supermarkt.
Naast de bijeenkomsten die in kleine groepjes
van maximaal 6 personen plaats vinden, krijgen
alle deelnemers drie uur advies van de diëtist.
Het traject wordt afgesloten met een
supermarktsafari.
Het programma kan dankzij de financiering
door de gemeente Hollands Kroon en de inzet
van vrijwilligers van de Stichting Sport en
Welzijn Wieringermeer en de Cultuurschuur
Kermis 2022.
In het overzicht van de sponsors van afgelopen
zeer geslaagde kermis zijn wij abusievelijk één
sponsor vergeten te noemen: namelijk Ron
Aukes Dienstverlening. Bij deze onze excuses!
Het evenementencomité.
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volledig kosteloos worden aangeboden.
Kent of bent u iemand die moeite heeft met
lezen en schrijven én zich fitter en gezonder wil
voelen, meldt u zich dan aan via:
info@embeeprojects.nl. Voor bedrijven in de
gemeente Hollands Kroon is het mogelijk om
een in-house traject te organiseren voor
laaggeletterde medewerkers. Neem contact op
met Mirjam Bus op telefoonnummer
06-11190324 voor meer informatie.
Sponsoring Kermis.
Tijdens het opstellen van de lijst sponsoren van
de kermis hebben wij iemand vergeten, ons
excuses. Wij willen ook Ron Aukes
Dienstverlening hartelijk bedanken voor de
sponsoring van de kermis.
Evenementencommissie

Timmertuin 2022 van 22 aug t/m 25 aug
Na twee jaar afwezigheid kunnen we dit jaar weer de timmertuin organiseren.
Daar hebben wij heel veel zin in.
Wie er aan mee wilt doen kan zich opgeven VOOR 1 AUG door het onderstaande briefje in te
leveren.
De kosten zijn bij opgave voor 1 aug € 7, 50 pp voor de hele week en daarna wordt het € 10.00 pp
Graag betalen bij opgeven. Dit kan contant en per bank.
Contant kan het ingeleverd worden bij de onderstaande adressen met opgave strookje en per
bank op rekeningnr. NL19RABO0370480252 t.a.v. Jeecee Kreileroord. Graag wel de namen erbij
vermelden en een graag een mailtje naar jeecee-76@outlook.com
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die graag een dagdeel of dagdelen willen helpen. Bij te kort
vrijwilligers kunnen we het niet door laten gaan en dat zou heel jammer zijn. Vindt je het leuk om
te helpen lever het onderstaande strookje in of stuur een mailtje. We willen met elkaar weer een
super leuke week van maken.
Dit jaar ruimen wij Donderdagavond op omdat we merken dat er steeds meer ouders vrijdag niet
kunnen en wij maar met een paar volwassenen al het hout in de container moeten doen en dat kan
niet meer.
Team JeeCee’76

Opgave Timmertuin 22 t/m 25 aug
Naam/ namen:
Leeftijd:
Mobiele Nr Ouder i.v.m onverwachte omstandigheden:

Opgave Timmertuin 22 t/m 25 aug
Vrijwilliger/ouder die een dagdeel zou willen helpen.
Maandag

Ochtend / middag *

Dinsdag

ochtend / middag / avond *

Woensdag

ochtend/ middag*

Donderdag ochtend / middag / avond *
Inleveren bij
Deborah Korenstraat 63
Lydia Landbouwstraat 18
*Omcirkelen welke dagdeel je kan
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DOR PSR A A D

K R E IL E R OOR D

Opgericht 1 maart 1976
R ekeningnummer: 3704 22 546 R abobank “W ieringerland” op naam van ”Dorpsraad K reileroord”

Nummer inclusief IBA N: NL 67R A BO0370422546
HE T BE ST UUR V A N DE DOR PSR A A D BE ST A A T UIT
V oorzitter
Penningm.
Secretaris
en IJ sbaan
A lgemeen
A lgemeen
— — — — —
Redactie

:
:
:
:
:
—
:

Dhr. J . Dam
Mevr. E. van der K ruit
Dhr. H. Hotting
Mevr. D. Riegstra Swerts
Dhr. R. van T uyl
— — — — — — — — — — —
Dhr. R. van der K ruit

G. v. Gaalenstraat
Bollenstraat

11
24

G. v. Gaalenstraat
3
G. v. Gaalenstraat
24
L andbouwstraat
19
— — — — — — — — — — — —
Bollenstraat
24

tel. 0227-663248 voorzitter@dorpsraadkreileroord.nl
tel. 0227-820022 penningmeester@dorpsraadkreileroord.nl
tel. 0227-581012 secretaris@dorpsraadkreileroord.nl
tel. 0227-785098 doortjeriegstra@dorpsraadkreileroord.nl
tel. 06-21556552 rvantuijl@dorpsraadkreileroord.nl
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — tel. 0227-820022 redactie@dorpsraadkreileroord.nl

Kopij voor de dorpskrant graag inleveren bij de redactie of naar het email adres sturen.

Volgende Dorpskrant : Copy inleveren kan altijd.
Gedurende 2022 wordt copy verzameld tot de 15de van elke maand
(behalve juli en augustus)

C ommunicare necesse est

H e e ft u v r a g e n e n / o f o p m e rk in g e n o v e r d e b e z o r g in g k u n t u t e r e c h t v o o r a lle s t ra t e n b ij :

Mevr. E. v. d. K ruit

Bollenstraat 24

tel. 0227-820022

Pagina 4
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Jaarvergadering Dorpsraad
Woensdag 18 mei vond de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van de Dorpsraad plaats. De
voorzitter sprak van een historisch hoge
opkomst er waren 30 leden aanwezig. Na het
jaarverslag van de secretaris en het financieel
jaarverslag van de penningmeester werd Enny
v.d. Kruit bedankt voor haar inzet als secretaris
de afgelopen jaren. Zij legt de functie neer en
zal alleen het penningmeesterschap nog op zich
nemen. Omdat er 4 kandidaten zich hadden
aangemeld als nieuw bestuurslid was er een
stemming noodzakelijk. Er waren 3 plekken in
te vullen in het bestuur. Ramon van Tuijl,
Doortje Riegstra-Swertz en Henk Hotting zijn
gekozen als nieuwe bestuursleden.
Laatstgenoemde zal de functie van secretaris
overnemen van Enny. Ramon en Doortje stellen
zich verderop in de Dorpskrant voor. Henk
heeft dit in december al gedaan. Het bestuur is
na jaren weer volledig en gaat zich vol inzetten
om de leefbaarheid in Kreileroord te bewaken
en waar mogelijk te verbeteren.
Energierekening omlaag, door
energiebesparende maatregelen voor
inwoners Kreileroord
De gemeente is een aantal initiatieven gestart
met bewoners van verschillende kernen in
Hollands Kroon om te kijken hoe er met een
gezamenlijke aanpak, energiebesparende
maatregelen doorgevoerd kunnen worden. In
de Dorpskrant van april heeft Ferdinand Pronk,
projectleider Duurzame warmte, hier al een
toelichting opgegeven. Ferdinand zal op
donderdag 7 juli 19:30 in De Doorbraak verder
toelichten waarom dit voor de inwoners van
Kreileroord zo interessant is, we hopen dat u
hierbij aanwezig kunt zijn. De energierekening
is voor veel mensen torenhoog en loopt de
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komende tijd waarschijnlijk alleen maar op.
Onderwerpen die onder andere ter sprake
komen: Welke regelingen zijn er allemaal? Ik
heb niet zo veel te besteden hoe kan ik dan wat
doen en mijn kosten omlaag brengen? Kunnen
we als bewoners samen een actieplan maken
om zo kosten te besparen?
Vragen? Verbeteringen? Irritaties? Ideeën? De
Dorpsraad luistert graag
De Dorpsraad wil dat iedereen zijn of haar
mening kan geven over zaken die het dorp
aangaan. Dus heeft u een onderwerp dat
betrekking heeft op (de leefbaarheid in)
Kreileroord en wilt u dat toelichten aan de
Dorpsraad dan staan wij hiervoor open. De
Dorpsraad vergadert elke eerste maandag van
de maand, tenzij anders vermeld in de
Dorpskrant. Wilt u hier uw onderwerp
toelichten dan kunt u een mailtje sturen naar
secretaris@dorpsraadkreileroord.nl, de
secretaris zal dan laten weten op welk tijdstip u
wordt verwacht. Vind u een e-mail sturen niet
zo makkelijk? Een briefje met Naam, adres en
onderwerp bezorgen op Gijs van Gaalenstraat 3
is ook prima.
Hallo iedereen
ik zal me even voorstellen
Ik ben doortje riegstra , Ik ben 33 jaar en woon
in kreileroord samen met mijn man wietse
riegstra, tycho riegstra 14 jaar en dyvano
riegstra 2 jaar, In de gijs van gaalen straat
Ik woon al jaren in kreileroord en het bevalt
me eigenlijk wel prima .
Mijn hobby's zijn : Lekker koken; creatief bezig
zijn om leuke dingen te maken ....
Ik hoop op een leuke tijd in de dorpsraad met
elkaar ..
Vr doortje riegstra
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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
Pagina 35
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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

SNK
Cement dekvloeren
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SPORTDAG SVK 2022
Op zaterdag 18 juni werd er een sportdag
georganiseerd door SVK voor iedereen uit ons
dorp. Om 10 uur werd er opgebouwd met een
klein clubje vrijwilligers en om 12 uur stond
alles klaar in afwachting van de eerste kinderen
om 15:00.
Voor de jongste jeugd stond er een
springkussen en voor de wat oudere waren er
spellen. Het weer was heerlijk en de 2
waterspellen waren daardoor erg in trek. Alle
leden kregen een snack-kaart en niet leden
konden deze kopen. Ze werden goed verzorgt
met een patatje met snack, snoepjes, drinken en
een ijsje toe. De kantine vrijwilligers hebben er
een flinke kluif aan gehad, maar als je alle blije
gezichten zag was dit het zeker waard.
Toen alle buikjes vol zaten was het tijd voor het
stratenvoetbal. 8 teams deden mee. De jongste
deelnemers met 12 jaar en de oudste zullen we
niet zeggen.
Ondanks de warmte zette iedereen zich
volledig in en werden het leuke potjes. De top 3
zag er als volgt uit:
Team Stan, Marco, Peter, Jermain en Bart.
Team Landbouwstraat ( Ramon, Collen, Paul,
Patrick en Patrick )
Team Gijs van Gaalenstraat 1 ( Mark, Henk,
Dennis Arjan en Devon )
Nadat iedereen was opgefrist was er nog een
borrel van de vereniging om even met zijn allen
na te praten.
Het was een erg geslaagde dag.
Speciale dank gaat uit naar de
kantinevrijwilligers die ondanks de warmte
iedereen goed hebben verzorgt. En de 4 meiden
van onze tieners afdeling die de kinderen
hebben begeleid tijdens de spellen.
Gonnie, Femmie en Greta.
Jose, Natascha, Aline en Ashley.

Doelpunt!
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Vakantie is begonnen, iedereen een leuke vakantie gewenst
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