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redactie@dorpsraadkreil-
eroord.nl

De vakantie is voorbij.
Voor u ligt weer 7de gratis krant voor Heel kreileroord.
Ook vindt u hierin een enquette over wat u van deze gratis krant
vindt.
Deze zit ook als los blad bij deze uitgave ingesloten.
 
Ook zoekt de redactie nog nieuwe (extra) redactie leden.
De Redactie stelt de krant samen aan de hand van de
aangeleverde stukjes door bestuur van de Dorpsraad
Kreileroord, de diverse verenigingen en alle stukjes ontvangen
anderen..
Het is 1x per maand stukjes verzamelen, indien nodig plaatjes
erbij zoeken, sorteren en samenstellen. Hierna wordt de krant
gedrukt en moet deze over het dorp verspreid worden.
Lijkt het je leuk om hierbij te helpen en/of heb je ideeen hierover
neem dan kontakt op met de reactie: 
redactie@dorpsraadkreileroord.nl
U kunt ook altijd stukjes voor in de krant naar dit adres sturen.
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Update van Het Creiler Woud
 
We zijn weer begonnen!
Op maandag 29 augustus hingen de vlaggen bij
de school weer uit om onze kinderen te
verwelkomen na een warme zomervakantie. In
de school was het ook warm. ’s Morgens zetten
we als eerste alle ramen en deuren tegen elkaar
open om de warmte enigszins uit het gebouw te
krijgen. Met unit 1, de groepen 1, 2 en 3, in een
lokaal op het zuiden is het daar best warm…
Gelukkig zijn er wat onze kinderen betreft geen
schokkende zaken geweest waardoor ze niet
naar school konden en we zijn dit jaar gestart
met 39 kinderen.
Ons ‘internationaal’ karakter is versterkt met
een leerling uit Moldavië. We hebben inmiddels
kinderen op school uit Polen, Hongarije,
Bulgarije en Moldavië en kinderen met een
marokkaanse moeder. Een prachtig gevarieerde
groep!
 
We konden ook dit jaar weer starten met een
volledige bezetting van leerkrachten. Als u het
nieuws een beetje volgt, weet u dat dit best
bijzonder is. Veel scholen in ons land en ook in
de gemeente Hollands Kroon hebben nog te
maken met vacatures vanwege een groot
lerarentekort. Er zijn scholen die
noodgedwongen geen 5 maar 4 dagen open zijn
omdat ze voor de hele week te weinig personeel
hebben. We zijn blij dat wij in ons dorp daarvan
geen last hebben.

 
Met de peutergroep van stichting Kappio gaat
het ook zeer voorspoedig. Inmiddels zijn er op
de maandag en woensdag 2 peuterjuffen
aanwezig omdat de groep op die dagen 10-12
kinderen telt. Bij een groep groter dan 8
kinderen moeten er 2 juffen zijn ingezet, tot en
met 8 kinderen mag het met 1 juf. Dat is nog zo
op de donderdag en vrijdag.
 
U weet dat we bezig zijn met de opzet en
uitvoering van een kinderopvang voor 0-2
jarigen in het dorp bij de ruimte van de peuters.
Ik heb daarover al eerder in de dorpskrant
geschreven. Ik heb toen ook gemeld dat we
afhankelijk zijn van de snelheid van de architect
bij de tekeningen voor de verbouwing, van de
gemeente voor diverse vergunningen en van
een aannemer die tijd heeft om de plannen uit
te voeren.
Tot nu toe zit er in de ontwikkeling jammer
genoeg niet veel schot…
Daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van
een ‘Plan B’, een plan waarmee we dit jaar wel
een kinderopvang kunnen realiseren, zonder
allerlei vertragingen.
Omdat dit plan nog niet volledig is uitgewerkt,
kan ik daarover nu nog niet veel kwijt, maar
natuurlijk informeer ik u via deze dorpskrant
wanneer meer duidelijk is hoe dat alternatieve
plan er uitziet.
Wordt zeker vervolgd!
 
Harry Toebes,
directeur
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Wie helpt ATJ Owls
Nieuws / Door Edwin Wittink
Brigitte Furnemont van ATJ Owls is de
wanhoop nabij. Haar bus heeft het begeven. Nu
kan zij onder andere niet meer met de uilen op
pad naar goede doelen. Zij heeft een
crowdfunding opgezet. Lees hieronder haar
verhaal.
Ik ben Brigitte Furnemont , oprichter van een
klein bedrijfje genaamd ATJ Owls wat op 1 juli
2016 is opgericht. Met onze uilen gaan wij naar
de mensen toe en laten ze kennis maken met
onze krachtige maar stiekum zachtaardige
vogels. Onze hoofdgroepen zijn de ouderen,
mensen met een beperking, goede doelen en
educatie. Wij toveren met liefde een lach op de
mensen hun gezicht. Ontzettend dankbaar en
liefdevol werk wat met passie en liefde wordt
uitgevoerd.
ATJ Owls staat voor kwaliteit en niet voor
kwantiteit en onze uilen staan voor altijd op
nummer 1.
Om naar o.a. de zorg- en verpleeghuizen, de
mensen toe te gaan is een sterke en
betrouwbare bus nodig.
Helaas is onze eigen bus begin juli overleden en
huren wij op dit moment een Borent busje.
Er is daarom ook haast geboden omdat het
huren veel geld kost en de uilen geen goede
ventilatie achterin hebben. Een goede bus is dus
pure noodzaak om ons van A naar B te
vervoeren samen met onze kanjers.
Ik heb als doel 5000,- neergezet omdat ik geen
flauw idee heb wat een knappe bus kost en ik
toch ergens moet beginnen.
ATJ Owls is te klein om zelf de hoge kosten bij
elkaar te krijgen voor een nieuwe bus en
daarom doe ik een beroep op u, degene die dit

leest. Het voelt voor mij als bedelen maar ik heb
geen andere keuze, ik heb uw hulp nodig!
Zonder u red ik het niet en moet ik stoppen met
mijn passie en liefde voor de uilen te delen met
anderen. Dit wil ik niet.
https://www.gofundme.com/f/help-atj-owls-
aan-een-nieuwe-bus
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Behoeftenonderzoek in Kreileroord.
Vorig jaar zomer, 2021, is er een
behoeftenonderzoek gehouden in Kreileroord.
In het najaar is de uitkomst hiervan
gepresenteerd in een bewonersavond.
En wat was het mooi te zien dat er zoveel
inwoners zich willen inzetten voor de
leefbaarheid in Kreileroord.
Samen met de dorpsraad en de organisaties uit
de kerngroep Leefbaarheid: gemeente, Incluzio,
LSBO-HK, Sportservice, Hollands Kroonse
Uitdaging en Wonen Plus Welzijn zijn er na de
bewonersavond diverse initiatieven opgepakt.
Zo is er een goed bezochte Doet & Ontmoet
inloop gestart op de woensdagochtend in de
Doorbraak. Met Sportservice zijn er meerdere
initiatieven op het gebied van sport uitgedacht.
De LSBO-HK heeft bewegen voor ouderen
opgezet. Er is contact gelegd met het
jongerenwerk van LINK door de jongeren in
Kreileroord. De lijnen met kernbeheer zijn nog
beter dan voorheen. De dorpskrant komt weer
maandelijks uit mede door een bijdrage vanuit
de Hollands Kroonse  Uitdaging.
De kerngroep Leefbaarheid rond het proces
rondom het behoeftenonderzoek af. Maar het is

Zeeweg 91 • 1753 BB Sint Maartenszee • 0224-561671 • www.degoudvis.nl

uiteraard niet klaar.
Er zijn nog zoveel ideeën uit te werken voor het
dorp om het er nog mooier en leuker te maken.
Dat proces gaat  gewoon door.
De prettige samenwerking zorgt voor een band
en de organisaties uit de kerngroep en de
dorpsraad weten elkaar nu goed te vinden.
Mocht u nog vragen, opmerkingen hebben,
neemt u dan contact op met de dorpsraad.
Marika de Jager
Welzijnsconsulent Hollands Kroon
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Nieuws van Stichting Kreiler2002rd.
 
Enige tijd geleden heeft de Stichting kennis
gemaakt met de nieuwe algemeen directeur van
ECN Wind Energy Facilities B.V., (EWEF B.V.),
de heer
Gosse Wielinga. EWEF B.V. is gevestigd aan de
Schervenweg en is binnen het windmolenpark
ten zuiden van Kreileroord actief ten behoeve
van een optimale productie van windenergie.
Om dit doel te bereiken stuurt de heer Wielinga
diverse onderzoeken aan. Het windmolenpark
bestaat uit 17 molens en is opgebouwd uit twee
delen. Er wordt niet alleen onderzoek gedaan
naar een optimale productie van energie, er
wordt voortdurend gekeken hoe het
geproduceerde geluid en de slagschaduw te
minimaliseren en om overlast voor de
omgeving tot een minimum te beperken. Van
de 17 windturbines zijn er 9 proto-
windturbines. Deze proto-windturbines zijn
voorzien van de nieuwste technologie om
optimaal windenergie om te zetten in
elektrische energie. Ze worden uitvoerig getest
om uiteindelijk hun type certificaat te
verkrijgen. Met dit type certificaat is de
betreffende windturbine een nieuw product
voor de windturbine fabrikant.
 
Dit windmolenpark is uniek in Nederland, je
zou bijna kunnen spreken van een innovatie
park. Nieuwe loot in het testpark is het
ontwikkelen van een windturbine welke
waterstof produceert. Op dit moment denken
nog niet veel mensen bij waterstof aan het
opwekken ervan in een windturbine, terwijl dit
opwekken in de turbine zelf juist zoveel
voordelen biedt en het energiesysteem op
meerdere vlakken kan versterken.

 
Zie voor meer informatie de website van Hygro
Energy.
 
In het verkennende eerste gesprek met de heer
Wielinga en de Stichting is het ontstaan van de
Stichting en de doelstellingen besproken. Beide
partijen zijn in goed overleg tot de slotsom
gekomen dat de Stichting aan haar
doelstellingen voldoet en EWEF B.V. voor het
komende jaar haar bijdrage aan de
gemeenschap van Kreileroord van € 10.000,00
gestand zal doen.
 
Waarvan akte!
 
Vorig jaar, 2021, is door de Stichting ruim
€ 8.100,00 toegezegd aan het verwezenlijken
van projecten, welke vervolgens ook zijn
uitgevoerd. Voor dit jaar staat de teller
inmiddels op ruim € 5.000,00. Er is dus nog
volop ruimte voor verdere verzoeken.
 
Namens de Stichting Kreiler2002rd,
 
Henk van Bodegom, voorzitter
Johan Geel, secretaris en
René Schrale penningmeester.
 
 
 

11



De Binnen route  en 10 jaar Hollands Kroon
 
Wat was het weer leuk om met Irene de binnen
route hier in Kreileroord te mogen organiseren.
Ik mocht het leuke springkussen voor de
kinderen uit zoeken.
En de artiest van Kreileroord Jeroen Klein wat
heeft hij het geweldig gedaan.
Heel trots op hem zo de eerste keer voor
publiek op te treden.
Ook de familie Balogh die weer voor heerlijke
Hongaarse gerechten heeft gezorgd,
Die men op het terras kon nuttigen. Ook zoet
was van de partij die heerlijke gebak en
snoepgoed verkocht, we hadden ook wat
frisdrank en thee en koffie voor de lief hebbers
Verzorgt door Thea de Ligt.
 
Bedankt allemaal voor het mee helpen op wat
voor manier.  Groetjes Enny van der Kruit
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Op woensdagavond 28 september zal er nog
een bewonersavond in MFC de Doorbraak zijn,
meer informatie hierover volgt nog. Hier zal
onder andere de bevindingen van de testen
worden besproken en meer informatie over
energiebesparende maatregelen worden
gedeeld.

Jeu de boules baan
De jeu-de-boules baan is na achterstallig
onderhoud weer helemaal opgeknapt door een
aantal vrijwilligers. Deze is nu weer goed te
gebruiken. Wie organiseert als eerste een
wedstrijd? Als we hem met z’n allen bijhouden
dan kunnen we er nog lang van genieten!
Namens de Dorpsraad,
Henk Hotting

Vragen? Verbeteringen? Irritaties? 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 hierover in gesprek met
de Dorpsraad dan bent u van harte welkom. De
Dorpsraad vergadert elke eerste maandag van
de maand. Graag wel even een mailtje sturen
naar secretaris@dorpsraadkreileroord.nl, de
secretaris zal dan laten weten op welk tijdstip u
welkom bent. Een briefje met naam, adres en
onderwerp bezorgen op Gijs van Gaalenstraat 3
is ook prima.
 
Energiebesparende maatregelen

op 7 juli hebben de inwoners van Kreileroord
de gelegenheid gehad om deel te nemen aan
een informatieavond over energiebesparende
maatregelen in huis. Deze avond werd door de
Dorpsraad samen met de gemeente Hollands
Kroon georganiseerd. Ferdinand Pronk
(projectleider Energiebesparing en Groene
Warmte) gaf een presentatie over de
mogelijkheden om je huis kosteloos te laten
onderzoeken op energielekkage. Hoe verbruik
je minder gas en elektriciteit en krijg je je
energierekening omlaag?
Een aantal vrijwilligers is langs de woningen
gegaan om te vragen of er behoefte was aan een
gratis energielekkage test en deelde informatie
op welke manier je zelf energiebesparende
middelen kunt aanschaffen. De gemeente stelt
voor elke woning in Kreileroord €70,-
beschikbaar. Denk aan tochtstrips, LED lampen,
radiatorfolie etc. Meer informatie is te vinden
op www.duurzaambouwloket.nl.

Opening van het dorpshuis door burgemeester F. Omta. 1964
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Onkruid bestrijding J aring Dam 

 

Onkruid bestrijding Jaring Dam 

maakt uw oprit, erf of terras on-

kruidvrij. Met onze machines 

verwijderen en verbranden wij 

het onkruid en zaden op een mili-

euvriendelijke en zeer effectieve 

manier. Doordat alle zaden ver-

branden 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 Jaring Dam                   

jaring.dam@quicknet.nl 

Gijs van Gaalenstraat  11                           

06-30 575 725 / 0227-66 32 48 

1773 AC K reileroord                                  
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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  patrick-

barner@hotmail.com 

Bestuurslid dhr. B. Scholten          Vlasstraat        4 Kreileroord        tel. 06-22740254 

bartscholtenprojecten@live.nl 
Jeugd           mevr. C. Marsman          G. van Gaalenstr. 25 Kreileroord      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 

 

sv. KREILEROORD 
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Alarm 
SPOE D Politie/Brandweer/Ambulance 

Alarm’ voor minder dringende zaken: 

misdaad anoniem’:  

112 

0900-8844 

0800-7000 

Verband-post 

K reileroord 

L oes en Herman Blokdijk, V lasstraat 29. 

Op dit adres is een defibrillator en de 

gebruikskennis aanwezig!! 

 

Ook in MFC De Doorbraak is een 

defibrillator aanwezig.  

(A ls het MFC open is!) 

 

663208 

 

Medische hulp 

’s avonds en in 

het weekend 

 

Centrale Huisartsen Post 

Maandag t/m vrijdag avond en 

nachtZaterdag en zondag: 

 

 

 

0229-297800 

17.00 tot 08.00 

dag en nacht 

Nederlandse les 

voor migranten 

en iedereen die 

Nederlands wil 

leren. 

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.Als 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 

Bij vragen kun je 

mailen naar 

ennyvdkruit@gmail.

com  

Medicijnen 

afhalen Alleen op dinsdag en vrijdag kunt u 

medicijnen afhalen bij:  

Mevr. A . Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en 

vrijdag  

Van 16.00 tot 

18.00 u. 

’t Hummelhonk 

 

De openingstijden zijn op maandag-, 

woensdag- en vrijdagochtend. 

 

06-83339886  

 Maandag-, 

woensdag-, 

donderdag- en 

vrijdagochtend van 

08:30  tot 12.00 uur 

Z iekte 

 

Weet u of iemand in het ziekenhuis, een 

inrichting, of langdurig ziek thuis 

verblijft? Geef dat dan even door aan  

mevr. Adriana den Hertog . Z ij kan er 

namelijk zorg voor dragen dat deze zieke 

mensen niet vergeten worden. 

 

kaartje@dorpsraadkreileroord.nl 

 

0227-581654  

 

 

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:  

tbv k @y a hoo.com  

tel: 820022 

 

Algemene informatie 2022  

Upda te :  1 4 - 0 2 - 2 0 2 2  

Bel ALT IJ D 112 
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Nieuws van het biljartfront. ( september 2022) 

 

Afgelopen vrijdagavond was de club bijna weer compleet, in die zin dat onze senior en 

penningmeester Gerrie Edens nog steeds met zijn Nel op vakantie is. We begrijpen dat hij inmiddels 

op de terugweg is vanuit Kroatië. De stamtafel vroeg zich af waar hij dat van doet, maar daar kwam 

geen eenduidig antwoord op. In ieder geval deelt iedereen de mening dat ondanks de dure diesel ons 

potje van de contributie van € 5,00 per maand en de € 0,50 inleg voor een verloren partij, niet in het 

geding is bij Ger. 

De ballen rollen dus weer en we konden afgelopen vrijdagavond hopelijk voor komend seizoen een 

nieuw lid verwelkomen. Het is de 42- jarige Wouter van de Berg en hij woont in de Korenstraat al 

ruim tien jaar, vlak naast Geert en Irma, kortweg de buurman van Geert. Van beroep is hij machinist 

op een ver reiker. We hebben het gevoel dat hij zich bij ons wel gaat thuis voelen en wat mee 

genomen is; hij kan ook nog een aardig balletje stoten. Fran, onze competitieleider heeft hem 

voorlopig in de midden categorie van ons clubje ingedeeld, zeg maar met een moyenne van bijna 1 in 

twintig beurten.  

Fran heeft in de zomerperiode ook voor de andere spelers hun moyenne berekend voor het 

komende half jaar. Michel Hanff moet er t.o.v. van vorig seizoen 3 meer maken, de speler met de 

grootste sprong voorwaarts; de rest moet nagenoeg hetzelfde aantal caramboles op de tafel leggen. 

Arjan de Klerq 24, Martin Rebel, ( Kriebel voor ingewijden) 19, Geert de Vries 16, Ger Edens 19, 

Pascal Edens 16, Fran Schelfhout 15 en  Henk van Bodegom, de meest constante speler qua moyenne 

al jarenlang, blijft op 12 steken. 

Na twee avonden gespeeld te hebben is er nog geen peil op te trekken wie dit seizoen in aanmerking 

komt voor de eindoverwinning en dus voor de grote leverworst. In ieder geval was het weerzien met 

elkaar na de zomer – vakantieperiode bijzonder hartelijk en deed Gonnie haar uiterste best om het 

ons met drankjes en hapjes nar de zin te maken. 

 

Henk van Bodegom. 
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