
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K reileroord is met 585 inwoners (1 januari 2021) het kleinste dorp van de Wieringermeer. Het 

dorp ligt net ten oosten van Wieringerwerf. De plaatsnaam van het dorp is een duidelijke 

verwijzing naar het Creiler Woud, een woud dat er ooit gestaan heeft.  

Oorspronkelijk is het dorp gebouwd in 1957 als nederzetting voor landarbeiders. De 

basisopbouw van het dorp kwam direct van de tekentafel af. Toen het dorp half af was, liep 

het aantal landarbeiders terug door de mechanisatie. Hierdoor is het tweede gedeelte van het 

dorp aan de andere kant van de Ooster Terpweg niet gebouwd. Het dorp is daarna ook altijd 

klein gebleven. Er werden destijds ook twee lagere scholen en een dorpshuis gebouwd. Het 

dorpshuis werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangepast en verbouwd waardoor 

meerdere clubs en verenigingen er hun activiteiten konden ontplooien. De leerlingen van de 

twee lagere scholen, een openbare en een christelijke, gingen wekelijks naar de sportzaal van 

het K reileroorder dorpshuis zodat ze daar hun gymlessen konden volgen. A llerlei 

sportverenigingen, waaronder een volleybalvereniging en een judoclub waren ook actief in de 

gymzaal van het dorpshuis. Maar er was ook een toneelvereniging. Zondags werd de zaal ook 

een tijdlang gebruikt voor kerkdiensten. De twee lagere scholen alsmede het dorpshuis zijn 

inmiddels afgebroken.  

J aargang 01, nummer 02, februari 2022 

 

 

Dorpskrant Kreileroord



HVC afval kalender Kreileroord
Zet je bak vóór 07.30 aan de weg. En haal hem weg voor 21:00, Bedankt!
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VoorwoordVoor u ligt de twee uitgave van de gratis krant voor
alle inwoners van Kreileroord.
Zoals in het bedrijfsleven is er voor de uitgave een begroting
gemaakt en ook moeten we constateren dat de begroting te
optimistisch gemaakt is. Om te garanderen dat deze krant het
hele jaar toch gratis aan alle inwoners verstrekt wordt hebben
we de begroting (tijdelijk) aangepast. In de begroting was een
bedrag opgenomen voor een laptop voor de redactie. Deze
laptop kan op dit moment niet aangekocht worden, maar er is
door mij gratis een laptop ter beschikking gesteld. Mocht er aan
het eind van het jaar een bedrag overblijven als de rekening
wordt opgemaakt en afgesloten, dan kan hier een laptop van
gekocht worden. Deze laptop, omdat het sponsorgeld is voor het
gehele dorp en niet voor één vereniging, wordt dan beschikbaar
gesteld als uitleen object voor alle verenigingen die tijdelijk een
laptop nodig hebben. Een optie is dat deze dan te leen is via de
uitleen mogelijkheden van de Dorpsraad Kreileroord. En komt
er weer meer beschikbaar in de uitleen van de Dorpsraad
Kreileroord voor alle verenigingen uit Kreileroord. De initiële
sponsor waar dit bedrag in genoemd is voor deze laptop is op de
hoogte gesteld.
Verder is op initiatief van Enny van der Kruit, secretaris van de
Dorpsraad Kreileroord, 8 jaar geleden begonnen met het project
Nederlandse taal voor anderstaligen. Dit is gedaan in
samenwerking met basisschool het Creilerwoud, de Dorpsraad
Kreileroord en de Gemeente. De gemeente heeft hier voor ROC
ingehuurd. Dankzij de vrijwilligers uit Kreileroord en de
leeraren van het ROC hebben al veel mensen Nederlands
kunnen leren op dinsdagavond. Dit project loopt nog steeds en
inwoners van Hollands Kroon kunnen hier aan deelnemen.
Hollands Kroonse Uitdaging heeft weer vele mooie projecten
gedaan en is  er een start gemaakt met inloop ochtenden.
Veel leesplezier
De heer Henk Hotting
(henkhotting@dorpsraadkreileroord.nl) heeft
een mooi initiatief gestart, met als onderwerp
65 jaar Kreileroord. In deze gratis krant voor
heel Kreileroord, zullen we af en toe foto's van
vroeger plaatsen en als u een mooi verhaal, met
als onderwerp Kreileroord in vroegere jaren,
heeft mag u deze aan de redactie sturen. Maar
ook eventuele foto's uit het verleden van
Kreileroord zijn welkom.
De redactie/redactie@ymail.com
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65 jaar geleden 

 

 

E erste bewoners betrekken het dorp K reileroord. Het overhandigen van de 

sleutel aan de eerste vaste bewoners van het dorp K reileroord, het gezin 

Feenstra. Uiterst links J oh. Feenstra Datum 21 januari 1957 

Het nieuwe dorp in de Wieringermeer K reiloord. De eerste bewoners (11 

gezinnen) arriveren bij hun nieuwe woning 21 januari 1957 
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Kogge ra d eg Wieri ger eer is de ieu e 
du pplaats oor af al ge orde  

 

MIDDENMEER – De Koggenrandweg tussen Medemblik en Opperdoes gaat meer en meer op een 

dependance van de vuilstort worden.  De hoeveelheid illegaal gestort afval neemt zienderogen toe 

en dat zal met het invoeren van het nieuwe recycle-tarief er niet veel beter op gaan worden. 

Meer en meer inwoners van de gemeenten waar dit is ingevoerd laten weten dit niet meer te 

kunnen opbrengen en dan maar overgaan op illegaal dumpen van afval. De gemeente Medemblik en 

Hollands Kroon hebben dit recycle-tarief ingevoerd en direct zijn de gevolgen zichtbaar. 

Veel mensen zijn vooral boos dat er geen overleg is gepleegd met de inwoners van de gemeenten en 

de gemeenteraden hier verantwoordelijk houden. Maar ook slechte voorlichting vanuit de 

gemeenten richting de bewoners is hier volgens velen debet aan.. 

De zakken zullen wel weer opgeruimd gaan worden, en HVC zal samen met de gemeenten gaan 

proberen de dumpers van dit afval te gaan opsporen. Dumpen van afval in de natuur is een 

milieudelict en zal dan ook al zodanig worden behandeld. 

 

 

Stukje gemaakt door: Redactie NKactueel 

Foto: RV Fotografie 

Oude gebouw supermarkt Lidl in
Wieringerwerf wordt gesloopt 26-01-2022
Het gebouw aan de Terpstraat in
Wieringerwerf waar Lidl heeft gezeten wordt
gesloopt. Vanaf 7 februari wordt de buitenkant
van het gebouw ontmanteld en gesloopt. Op dit
moment verwijdert het sloopbedrijf Roy van
Berkel de overgebleven inrichting en
verlichting. Dit is aan de binnenkant van het
gebouw. Het terrein wordt binnenkort met
hekken afgezet. De werkzaamheden duren
ongeveer drie weken.

 
Duurzaamheid en hergebruik
Het bedrijf Roy van Berkel staat bekend om de
grote mate van hergebruik van de vrijkomende
materialen. Dat geldt ook hier voor een heel
groot deel van het gebouw. Voor de verlichting
en de plafondplaten is al een nieuwe
bestemming. Ook voor de staalconstructie van
het gebouw, de prefab fundering en de vloeren
is dat het geval.  
 
Wat komt ervoor terug
De ruimte die na de sloop vrij komt wordt
gebruikt voor de bevoorradingsroute van de
winkels via de achterkant. Daarnaast is ruimte
voor nieuwe winkels op de begane grond en
woningen daarboven.

5



Gevoelens van angst, boosheid,  
vertwijfeling of onzekerheid?  
Wellicht heb je een idee dat je  
graag wilt delen? Of misschien  
vind je het gewoon fijn om eens  
met iemand te praten?  
 

Kortom heb jij behoefte aan een luisterend oor?  
Bel dan de Wonen Plus Welzijn 

 

GESPREKSLIJN DICHTBIJ   0224-273151        
7 dagen per week  tussen 14.00 uur en 21.00 uur 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

We leven in een rare en vooral bijzondere tijd. Dingen die vanzelfsprekend waren, zijn dat 
opeens niet meer. Een tijd waarin de behoefte aan een goed gesprek groeit. Daarom is 
Wonen Plus Welzijn een nieuw initiatief gestart: de Gesprekslijn Dichtbij. Een telefoonlijn voor 
iedereen die het fijn vindt om eens van gedachte te wisselen over het hier en nu. Een plek 
om het hart even te luchten. Om gewoon even te praten over wat je vandaag de dag 
bezighoudt. 

Het is namelijk niet niks, deze periode van corona waarin we in leven. Het beheerst het 
nieuws en ons leven van alledag. Inmiddels al bijna twee jaar. Bij sommigen overheerst de 
berusting, bij anderen juist de onvrede en het kan gebeuren dat je opeens tegenover de 
mensen in je omgeving staat, in plaats van ernaast.  

Een luisterend oor  
Wat de reden ook is dat je belt, er staat een team van goed opgeleide vrijwilligers en 
beroepskrachten voor je klaar om naar je te luisteren en om een gesprek te voeren. Een 
gesprek van mens tot mens. Open en zonder oordeel.  

 

Gesprekslijn Dichtbij 
De Gesprekslijn Dichtbij is er voor iedereen, jong en oud, woonachtig in de gemeenten  
Hollands Kroon, Schagen en Dijk en Waard en is elke dag bereikbaar van 14.00 uur tot  
21.00 uur. Ook in het weekend. Buiten deze uren (en als de lijn bezet is) kan er een  
bericht worden ingesproken en word je op een later moment teruggebeld.  

Ook via de mail kan een gesprek worden aangevraagd.  
De mail kan gestuurd worden naar:  
info@wonenpluswelzijn.nl  onder vermelding van  
‘Gesprekslijn Dichtbij’. Er wordt dan zo snel mogelijk  
contact opgenomen.   
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 Pagina 11  

SBS Administraties 

 

Op zoek naar een andere boekhouder of is het 

accountantskantoor te duur, informeer dan eens bij 

SBS Administraties. Het adres voor al uw zakelijke 

en privé-boekhouding,  

belastingaangiftes etc. 

Ook voor startende ondernemers! 

 

SBS Administraties 

L indelaan 34, 1775 GK  Middenmeer 

0227-501962  of  06-52631426 

Silvia Bijpost-Smit 

SBS-Administraties@quicknet.nl 
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De maanden van het jaar 

 januari (oud-Nederlands: Louwmaand): vernoemd naar de 

R omeinse god J anus, de god voor alles wat met een nieuw begin 

te maken heeft. 

 februari (oud-Nederlands: S prokkelmaand): vernoemd naar de 

R omeins/E truskische god van de zuivering Februus. 

 maart (oud-Nederlands: Lentemaand): vernoemd naar de 

R omeinse oorlogs- en beschermgod Mars. 

 april (oud-Nederlands: Grasmaand): afgeleid van het Latijnse 

woord aperire = openen. S laat op het ontluiken van bloemen (en 

de natuur in het algemeen) in het voorjaar. 

 mei (oud-Nederlands: Bloeimaand): vernoemd naar de R omeinse 

godin Maia, godin van de vruchtbaarheid en beschermster van 

alles wat groeit en bloeit. 

 juni (oud-Nederlands: Zomermaand): vernoemd naar de R omeinse 

godin J uno, godin van het huwelijk. 

 juli (oud-Nederlands: Hooimaand): vernoemd naar de R omeinse 

veldheer en staatsman J ulius Caesar, net voordat hij werd 

vermoord. De maand werd naar hem vernoemd vanwege zijn werk 

aan de J uliaanse kalender. Voorheen heette deze maand Quintilis, 

wat Latijn is voor vijfde maand. 

 augustus (oud-Nederlands: Oogstmaand): vernoemd naar keizer 

Augustus van R ome. Voorheen heette deze maand sextilis, wat 

Latijn is voor zesde maand. 

 september (oud-Nederlands: Herfstmaand): septembris is Latijn 

voor zevende maand. 

 oktober (oud-Nederlands: Wijnmaand): octobris is Latijn voor 

achtste maand. 

 november (oud-Nederlands: S lachtmaand): novembris is Latijn 

voor negende maand. 

 december (oud-Nederlands: Wintermaand): decembris is Latijn 

voor tiende maand. 
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lesjes de taal wel onder de knie hebben, heeft
het mis. Het traject duurt vaak wel één tot twee
jaar. Nederlands wordt namelijk als een
moeilijke taal gezien en verschilt ook qua
grammatica enorm van de Poolse en
Roemeense taal. "Het is een moeilijke taal,
vooral praten en schrijven", vertelt een student. 
"Je hoort mensen die promotie maken op hun
werk"
petra renkema, docent
Lerares Petra Renkema vindt het geven van
deze les een leuke uitdaging. De
basisschoollerares, die begon als vrijwilliger,
werkt nu al een aantal jaar met veel plezier
mee. Ze heeft al veel arbeidsmigranten in de
schoolbanken gehad en hoort nog vaak wat
voor positief effect dat op hen heeft. "Je hoort
mensen die promotie maken op werk, want ze
beheersen beter de Nederlandse taal", vertelt
Renkema. "Ik haal daar toch heel veel
voldoening uit." 

Arbeidsmigranten in Hollands Kroon krijgen
Nederlandse les: "Het is een moeilijke taal"
16 februari 2022, 11.00 uur · Aangepast 16
februari 2022, 12.24 uur · Door Kelly Blok NH
Nieuws
In Hollands Kroon werken veel
arbeidsmigranten en dat blijkt een heet
hangijzer in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen. Ruim 40 procent
van de inwoners zei onlangs, in een onderzoek
van NH Nieuws en Kieskompas, dat de komst
van arbeidsmigranten heeft geleid tot overlast.
In Kreileroord wonen veel arbeidsmigranten en
de dorpsraad kwam daarom met een idee om
ze meer bij het dorp te betrekken. 
"De taal is gewoon een barrière", vertelt Enny
van der Kruit van de dorpsraad in Kreileroord.
Ze woont al lang in Kreileroord en zag het
aantal arbeidsmigranten in haar dorp met het
jaar toenemen. Daarom kwam de dorpsraad
een aantal jaar geleden met het initiatief om
Nederlandse lessen te organiseren voor
arbeidsmigranten. Het begon als een pilot met
instemming van de gemeente, maar het is
inmiddels een groot succes. 
Elke dinsdagavond komen arbeidsmigranten
uit heel Hollands Kroon naar Kreileroord om
de les te volgen. Ze zijn erg gemotiveerd en
werken hard om de Nederlandse taal te kunnen
beheersen. Tot genoegen van schooldirecteur
Harry Toebes. "Hun kinderen zitten hier vaak
op school en tolken dan voor hun ouders." Hij
vervolgt: "En dat hoeft nu dus niet meer." Ook
kunnen de migranten nu makkelijker contact
leggen met buurtgenoten. 
"Het is een moeilijke taal, vooral praten en
schrijven"
leerling van de nederlandse les
Lang leertraject 
Wie denkt dat de leerlingen met een aantal
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CV de Meerkoetelaars bezoekt BS het Creilerwoud. 

Het werd ondanks het slechte weer een heel leuk bezoek. CV de Meerkoetelaars bedankt!. 
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JeeCee’76   JeeCee’76   JeeCee’76   JeeCee’76  

 
Op maandag 7 maart komen wij bij u langs de deur met de  

collecte van Jantje Beton!!! 

 

Zaterdag 19 Maart om 13:30 

Willen wij bij genoeg animo graag een kinderbingo organiseren. 

We gaan 5 rondes spelen en de kosten zijn 2,50 incl. limonade  

en wat lekkers. 

Graag opgeven (via briefje)  a.u.b. zodat wij weten of we dit door kunnen laten gaan. 

 

 
 

 

Zondag 17 april 1E paasdag 

Gaan we om 11:00 uur als vanouds weer paaseieren zoeken  

op het voetbalveld. 

 
 

Timmertuin 2022 

Het is nog ver weg, maar we zijn nu al opzoek naar vrijwilligers!!!! 

Het evenement zal plaatsvinden van 22 t/m 26 augustus. 

Wij kunnen vrijwilligers hard gebruiken, dus alle hulp is welkom!!!! 

 

Tot ziens, Team JeeCee. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

       Opgave bingo, 

 

       Naam………………………………………………………………… 

 

       Graag inleveren bij, 

 

       Deborah korenstraat 63, Lydia Landbouwstraat 18 of Klaziena landbouwstraat 19. 
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BERICHT VAN ORANJEVERENIGING
KREILEROORD
Oranjevereniging Kreileroord is op zoek naar
versterking! Wie wil zich inzetten?
 
Vind je het leuk om mee te denken over
activiteiten en te helpen organiseren voor
Koningsdag (met name voor de jeugd), laat het
ons dan weten! Het bestuur komt in de periode
februari tot eind april enkele malen bij elkaar
om Koningsdag te organiseren. Op de dag zelf
zijn er vaak ook veel vrijwilligers nodig om te
helpen met de activiteiten. Stuur een e-mail
naar oranjevereniging-kreileroord@outlook.
com of een PB via onze Facebook-pagina.
Aanmelden bij ons persoonlijk mag natuurlijk
ook.
 
Op het moment van het schrijven van dit stukje
is nog niet bekend wat er wel of niet mogelijk is
om te organiseren. We hopen u zo spoedig
mogelijk hierover te kunnen informeren. 
 
Groeten van Oranjevereniging Kreileroord,
Jolanda, Enny, Iris en Deborah

VOEL JE GOED! Wat is Voel je goed!? 
 Stichting Lezen en Schrijven heeft een integrale
aanpak voor volwassenen, die willen werken
aan een gezonder gewicht en moeite hebben
met taal: Voel je goed! Het gaat om de
combinatie van individuele eet- en
beweegadviezen van een diëtist en
groepslessen in gezondheidsvaardigheden (incl.
taalvaardigheden) van een getrainde
taalvrijwilliger. Onder
gezondheidsvaardigheden verstaan we het
vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van
in dit geval informatie over gezond eten en
bewegen. Het doel is allereerst het bereiken en
behouden van een gezonder gevoel en gewicht.
En in tweede instantie het doorgaan met nog
beter willen leren lezen, schrijven en/of
rekenen. Zie voor meer informatie www.
lezenenschrijven.nl/projectvoeljegoed
 
Hoe pakken we het aan?
Binnen Voel je goed! werken we samen met
vele partijen: landelijke kennisinstituten,
diëtistenpraktijken, vrijwilligersorganisaties,
gemeenten en uiteraard de doelgroep zelf. Voel
je goed! is op zes plaatsen in Nederland
uitgetest. Onderzoek geeft aan dat Voel je goed!
werkt: Voel je goed!-deelnemers voelen zich na
afloop van het traject van een half jaar
gezonder, wegen minder en hun
gezondheidsvaardigheden zijn verbeterd
(Martens en Daalder, 2019). Het RIVM erkent
Voel je goed! als een succesvolle
leefstijlinterventie. Voel je goed! draait
ondertussen in meerdere plaatsen in
Nederland, waaronder in Wieringerwerf.
 
Ons verzoek aan u
U ontmoet veel mensen. Uw hulp zou eruit
bestaan, dat als u contact heeft met 
volwassenen, die:
- willen werken aan een gezonder gewicht
- moeite hebben met taal, maar wel
aanspreekbaar zijn in het Nederlands,
u bij deze mensen Voel je goed! onder de
aandacht brengt en een deelnemersflyer (met
mijn contactgegevens) meegeeft. Dan krijgen zij
eet- en beweegadviezen van een diëtist van
Dieet en Co. En leren zij daarnaast informatie
over gezonder eten en meer bewegen beter
verwerken o.l.v. een getrainde vrijwilliger van
De Cultuurschuur en Wonen Plus Welzijn in

kleine groepjes, in de buurt.
 
Contact?
Voor vragen/opmerkingen en aanvragen voor
Voel je goed!-materiaal: neem contact op met
mij:
Patricia Sikkes, lokale projectleider Voel je
goed!
e-mail: info@patriciasikkes.nl
tel: 0636115246
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Kreileroord krijgt kinderopvang in basisschool
Het Creiler Woud!
 
U weet ongetwijfeld dat in onze school niet
alleen basisonderwijs is gehuisvest, maar ook
een peuterschool voor kinderen van 2-4 jaar, ’t
Hummelhonk van stichting Kappio. Omdat wij
een Integraal Kindcentrum zijn, een IKC, horen
de peuterleidsters bij het team van onze school.
Dat betekent dat we samen verantwoordelijk
zijn voor de ontwikkeling van kinderen van
4-12 jaar.
 
Maar, we krijgen er een nieuwe groep bij:
kinderen van 0-2 jaar!
Daar zijn we heel blij mee, niet alleen voor
onszelf maar zeker ook voor het dorp!
Dankzij een gezamenlijke financiële inspanning
van de gemeente Hollands Kroon, het
schoolbestuur Kopwerk/Schooltij en stichting
Kappio, het bestuur van de peuterschool, zijn
de eerste stappen al gezet. We sluiten daarbij
prachtig aan bij een van de uitkomsten van het
leefbaarheidsonderzoek van ons dorp. Daarbij
gaf 44% van de ondervraagden aangeeft sterke
behoefte te hebben aan een kinderopvang. We
nemen daarin straks ook de buitenschoolse
opvang mee.
 
U zult begrijpen dat je niet in een paar weken
zo’n kinderopvang uit de grond stamt. Er moet
een verbouwing worden geregeld van de
peuterschool om verantwoord kinderen van 0-2
jaar te kunnen huisvesten, de GGD kijkt over
onze schouder mee, er zijn vergunningen nodig
van de gemeente, kortom voor de
zomervakantie kunnen we nog niet starten. We
streven ernaar om na de zomervakantie de
kinderopvang te kunnen openen. Maar let op,
dit is geen garantie dat het na de zomer ook
lukt! Daarvoor zijn we afhankelijk van anderen.

 
Wel is het goed om niet te lang te wachten met
opgeven wanneer u denkt dat u van deze
mooie voorziening gebruik wilt maken. En
natuurlijk geldt straks deze
opvangmogelijkheid ook voor kinderen van de
arbeidsmigranten die in ons dorp wonen. U
mag hen gerust tippen!
We vinden het mooi dat we weer een
voorziening in ons gebouw kunnen
onderbrengen, naast onze
schoolmaatschappelijk werkster (op
dinsdagochtend), diëtiste (op
woensdagochtend) en Mensendieck-therapeute
(op vrijdagochtend).
En mocht u denken dat al deze voorzieningen
alleen voor de bewoners van de basisschool
zijn, dan vergist u zich. Alle inwoners van ons
dorp mogen van deze diensten gebruikmaken!
Doet u dat ook vooral!
Meer informatie kunt u krijgen bij
ondergetekende.
 
Harry Toebes,
Directeur ‘Het Creiler Woud’
Tel. 663536
 

Advertentie
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Open inloopochtend  op de woensdagochtend in
de Doorbraak
 
We zijn gestart met de inloopochtend in de Doorbraak. Dit is een Doet & Ontmoet bijeenkomst in
samenwerking met Wonen Plus Welzijn.
Dit houd het volgende in: Iedereen, jong en oud, is welkom om een kopje koffie of thee te komen
drinken en een praatje te maken en te zien of te horen wat en wie er wonen in ons dorp.
Niets is verplicht maar je kunt een praatje of een spelletje doen. Of wat je ook gezellig vindt om te
doen.
Het is elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in de Doorbraak, 1e verdieping.
We willen proberen zo de saamhorigheid terug te brengen in ons kleine dorp.
Je kunt je aanmelden bij Det Dalstra  06-34412350.
Tot snel en van harte welkom!!!
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 

 

Voorzitter : Dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
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redactie@dorpsraadkreileroord.nl 
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Beste Leden,
Gelukkig zijn er weer versoepelingen en
kunnen we weer samen komen.
Ook kunnen er weer evenementen worden
georganiseerd.
Ik zou u laten weten wanneer de
jaarvergadering zal zijn.
Helaas geven een paar corona zieken wat
vertraging op.
Maar wij bezorgen u tijdig een uitnodiging bij u
thuis met de datum en tijd van de
jaarvergadering.
Het zou dan fijn zijn dat u ons laat weten of u
aanwezig kunt zijn.

dorpsraad Kreileroord
met vriendelijke groet Enny van der Kruit 
 

Oudere gym op maandag 15:00 tot 16.00 uur 
Valpreventie op vrijdag van 12:30 tot 13:30  
In de gymzaal van MFC de Doorbraak 

Nederlandse les voor migranten en iedereen die
Nederlands wil leren.
Elke dinsdag avond van 18:45 tot 21:15 uur is er
Nederlandse lesgegeven voor
migranten.
In de Doorbraak Bollenstraat 66 in Kreileroord.
Als je ook Nederlands wilt leren in Kreileroord
kan dat door een email te sturen
naar info@rockopnh.nl onder vermelding
inschrijven Nederlandse les in
Kreileroord met je naam adres en
telefoonnummer
Bij vragen kun je mailen naar
ennyvdkruit@gmail.com.

Op dinsdag 15 maart wordt in de gymzaal de
stem hokjes enzv opgebouwd op die dag/
avond kan er geen gebruik van de gymzaal zijn.
Op woensdag 16 maart is het stemmen in de
gymzaal van de Doorbraak. 

Beste bewoners dit jaar bestaat ons mooie dorp
alweer 65 jaar. Een prachtige gelegenheid om
bij stil te staan. Er zijn vast nog (oud) bewoners
die de festiviteiten rond het 25 -en 50-jarig
bestaan van Kreileroord herinneren. Omdat we
in een tijd leven waarbij de regels bijna
wekelijks veranderen, is het niet eenvoudig iets
te organiseren. Toch willen we het gaan
proberen en zijn op zoek naar enthousiaste
mensen die samen de organisatie voor hun
rekening willen nemen. Wil jij of u hier een
bijdrage aanleveren, geef je dan op via
henkhotting@dorpsraadkreileroord.nl. Heb je
ideeën over wat echt niet mag ontbreken laat
het vooral weten, we gaan dan kijken wat er
mogelijk is.
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Behoeftepeiling Kreileroord 
De bewoners van Kreileroord zijn gevraagd om mee te denken over wat zij belangrijk vinden in
hun dorp. En of zij ook mee wilden denken en doen om het dorp nog mooier en aantrekkelijker
om in te wonen te maken. Hiervoor hebben zij een behoeftepeiling in de vorm van een enquête
ingevuld. Naar aanleiding van alle opgehaalde  informatie zijn er 5 speerpunten benoemd.
Hieronder deze speerpunten en hoever we erin staan.
1. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder
-Er is een groep jongeren die graag activiteiten willen oppakken. LINK (jongerenwerk) en
Sportservice pakken het samen met de Dorpsraad en de jongeren op.
-Voor de 70+ valpreventie/Bewegen voor ouderen zijn nog weinig aanmeldingen. Opgave
hiervoor is nog mogelijk.
-In het voorjaar zal er weer gesport kunnen worden bij het beweegveld.  Volgende maand gaat
Sportservice hier weer voor werven.
2. Dorpskrant
Het is de bedoeling dat er vanaf januari elke maand een dorpskrant uit komt in deze nieuwe lay-
out. Kopij kan vóór de 15e van elke maand aangeleverd worden. In juli en augustus is er een
zomerstop.
3. Huisarts/logopedie/consultatieburo
Incluzio is in gesprek geweest met de huisartsen en de GGD. Het is echter het geringe
inwoneraantal van Kreileroord lastig om huisarts,
logopediste en consultatiebureau naar het dorp te halen. Tot op heden zijn de uitkomsten niet
hoopvol.
De diëtiste heeft wel op de woensdagochtend op afspraak spreekuur in Kreileroord. En ook op de
vrijdagochtend heeft de mensendiecktherapeute op afspraak spreekuur.
4. Inloop
De inloop is in verband met de lockdown nog niet gestart. We kijken naar een start eerdaags. 
5. Groen en grijs
In 2023 worden de riolen vervangen en dan kan er door de bewoners meegedacht worden over de
inrichting van de bovengrond.
Kernbeheer benadrukt dat zij altijd bereid zijn om gereedschap uit te lenen en langs te brengen.
 
De kerngroep Leefbaarheid Hollands Kroon heeft samen met de Dorpsraad en de inwoners actie
uitgezet naar aanleiding van deze speerpunten.
De kerngroep bestaat uit Sportservice, gemeente, Incluzio, LSBO-HK, Hollands Kroonse
Uitdaging en Wonen Plus Welzijn. 
 
Alle inwoners die hebben aangegeven graag te willen meedenken zijn inmiddels benaderd om
verdere ideeën uit te werken.
De Dorpsraad zal uitgebreid worden en heeft momenteel al versterking.
 
We realiseren ons dat wij niet alle input die is gedaan tijdens de behoeftepeiling hebben
meegenomen in de uitwerking van onze top 5. Heeft u het gevoel dat uw input niet voldoende
wordt meegenomen in onze acties, neemt u dan contact op met kwartiermaker Marika de
Jager, m.dejager@wonenpluswelzijn.nl , 06-46066317.

Ziekenhoekje:
Wij wensen Joke Kroegman beterschap toe en
een snel herstel na haar operatie.
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Nieuwsbrief S.V.D.K. van februari 2022. 

 

We mogen weer beginnen!!!!!!!!!! 

In de vergadering van dinsdag 25 januari j.l. heeft het bestuur besloten om weer met onze 

activiteiten te beginnen. Dit natuurlijk wel met de nodige voorzichtigheid, want we moeten 

om elkaar denken. Dus mondkapje voor als je binnenkomt en handen ontsmetten. Ook de 

anderhalve meter is nog verplicht, dus moeten wij zoveel mogelijk afstand houden. Dit alles 

moet mogelijk zijn en heb je gezondheidsklachten, al lijkt het een gewone verkoudheid, blijf 

thuis.  

Helaas is er één activiteit die nog niet door kan gaan en dat is het klaverjassen voor de 

competitie op de maandagavonden. We mogen tot 22.00 uur in het gebouw aanwezig zijn, 

maar dan zijn wij nog niet klaar met klaverjassen. Het wachten is op de versoepeling voor de 

avond. Zijn er klaverjassers die toch graag een kaartje willen leggen, dan kan dat altijd op de 

donderdagmiddag, maar dit is dan niet voor de competitie. 

Het bestuur hoopt jullie allemaal weer in goede gezondheid volgende week te kunnen 

begroeten. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. 

         Het bestuur 

 

Agenda: 

Dinsdag 1 februari  competitie biljarten   aanvang 13.00 uur 

Woensdag 2 februari biljarten dames   aanvang 19.30 uur 

Donderdag 3 februari soosmiddag     aanvang 13.30 uur  

Woensdag 9 februari koffieochtend    aanvang 9.30 uur 

Vrijdag 11 februari  regio klaverjas in Kr´oord  aanvang 13.30 uur 

Vrijdag 18 februari  regio koersbal Kr´oord/Sl´dorp aanvang 13.30 uur 

Vrijdag 25 februari  regio biljart M´meer/Kr´oord aanvang 13.30 uur  

 

Op de soosmiddag gaat het koersballen weer van start met de Balfanaten en op deze 

middagen kan er dus ook geklaverjast worden. De biljarters onder ons kunnen ook een 

balletje stoten. 

 

Koffieochtend. 

Vanaf 9 februari a.s. is er op de woensdagochtenden vanaf 9.30 uur gelegenheid voor 

dorpsgenoten om onder het genot van een kopje koffie een babbeltje te maken of een 

spelletje te doen. Meer informatie hierover vindt u op de flyer die bij u door de brievenbus 

komt. 

 

Jarigen in de maand februari. 

20 februari  Jeannette van Haaften 

27 februari Dieuw Bron 

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.  
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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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Nieuws van de voetbalclub, februari 2022.
 
 Door corona en slechte weersomstandigheden
heeft het seniorenteam tot nu toe nog maar 1
wedstrijd gespeeld. Die wedstrijd ging
overigens verloren met 4-1. Succes 6 bleek te
sterk. Toch staat het seniorenteam er iets beter
voor dan vorig seizoen. Dat komt omdat er
verjonging heeft plaats gevonden. Die spelers
moeten hun draai nog vinden in het
seniorenvoetbal. Voortdurende training kan die
aanpassing versnellen.
 
Bestuur.
 Het bestuur heeft op 2 februari vergaderd.
Afhankelijk van de coronamatregelen hopen we
een ALV uit te roepen in april. In deze
vergadering is ook de financiële stand van
zaken door gesproken. Op zich staat de club er
niet beroerd voor, maar het innen van de
contributie, zowel van de veldvoetballers als
zaalvoetballers, baart het bestuur zorgen. Er is
een flinke achterstand ontstaan, mede door
corona, die als de club gezond wil blijven zo
snel mogelijk moet worden ingelopen. Het
bestuur verzoekt de leden daarom om zo snel
mogelijk de contributie te betalen. Verder is er
ook een achterstand ontstaan in het onderhoud
van het terrein. Vooral de doelen en het
ballenvanghek bij het MFC zijn in slechte
toestand. Er is hierover meerdere keren contact
geweest met de gemeente, maar men laat niets
van zich horen. Een bekend probleem, dat op
zich de insteek van de gemeente kwalificeert
ten aanzien van onze club.  De vacature van
penningmeester staat nog steeds open. Heb je
kennis van zaken op dit vlak, dan kun je contact
opnemen met ondergetekende.  De
jeugdafdeling, onder leiding van Citty
Marsman, doet het relatief zeer goed op
meerdere vlakken. De contributie loopt gestaag
binnen en ook de Grote Club actie bracht ruim
€ 300,00 op. Op het moment van schrijven zijn
23 jeugdleden met begeleiders plezier aan het
maken op de ijsbaan in Hoorn.   Op 23 maart
komt het bestuur bij elkaar voor de volgende
vergadering.  
 
 Henk van Bodegom.           
Nieuws van het biljartfront februari 2022.
 
Op 21 januari 2022 zijn we ondanks de
beperkende maatregelen weer beginnen te

biljarten en zo goed als kwaad mogelijk hebben
wij ons aangepast aan de korte speelavonden.
Onze competitieleider Fran Schelfhout heeft er
bijna op elke vrijdagavond een mouw aan
weten te passen, want soms konden spelers
vanwege de vroege aanvang vanwege werk
niet op tijd zijn. Tijdens de Kerstperiode heeft
Fran opnieuw berekeningen los gelaten om het
te spelen gemiddelde per beurt per speler.
Enkele spelers hebben flink ingeleverd en halen
tot zover niet het niveau van vorig seizoen.
Corona zal daar debet aan geweest zijn, want er
was weinig continuïteit . Michel Hanff heeft
relatief gezien het meeste ingeleverd. Hij gaat
van 63 caramboles naar 58 caramboles in 20
beurten. Pascal Edens en Arjan Klercq  zijn het
een klein beetje kwijt en hebben ook ingeleverd.
Maar waar er verliezers zijn ,zijn er ook
winnaars. Martien Rebel ( Kriebel), Geert de
Vries en Fran Schelfhout moeten er iets meer
maken en Ger Edens en ondergetekende blijven
gelijk met hun gemiddelde. Om nu te zeggen
dat er grote veranderingen hebben plaats
gevonden is overdreven, want er is niemand
die er nu met kop en schouders bovenuit steekt.
Door de korte avonden spelen wij nu alvast de
honderd beurten competitie, d.w.z. zo veel
mogelijk caramboles maken in 20 beurten.
Afgelopen vrijdagavond waren er geen
uitschieters, maar de vorige vrijdagavond wel.
Michel Hanff maakte ruim 20 caramboles meer
dan de 58 die hij moet spelen in de reguliere
competitie en kwam op 78 caramboles. Zelfs
Henk deed het die avond goed en maakte er
tien meer dan zijn gemiddelde. Dat heb je dan
wel eens zo’n uitschieter, maar dat zegt niets
over de komende prestaties in het resterende
gedeelte van het seizoen.
De stamtafel hoopt dat op 15 februari de meest
beperkende coronamaatregelen van tafel gaan
en wij weer op 20.00 uur kunnen starten en om
01.00 uur kunnen eindigen.
De deur voor nieuwe leden staat ook in 2022
wagenwijd open. Laat het niveau van de
biljarters van de Doorbraak geen drempel voor
je zijn om je als lid aan te melden, want  voorop
staat in de club: gezelligheid. De contributie
bedraagt slechts € 5,00 per maand en een
verloren partij kost je € 0,50 cent. Met beginners
heeft de penningmeester aan mij verzekerd, zal
hij de nodige coulance betrachten.
Wie weet; tot ziens.
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De SV Kreileroord jeugd is op 

schaatsuitje geweest 

De kinderen die op de sportverening zitten zijn weer op het jaarlijkse uitje geweest 
als afsluiter van een succesvol jaar. Er is dit jaar veel leuks gepland door zoveel de 
kinderen als de begeleiders. In de zomer is er een watergevecht georganiseerd op het 
voetbalveld. Ook is er natuurlijk gebruik gemaakt van het gloednieuwe fitnesplein: 
de Kreilermove’it. Er is veel gesport. Er is zowel binnen en buiten geslagbald, gebas-
ketbald, gehockeyd en gevoetbald door het hele jaar heen. De kinderen hebben ook 
een groot bedrag opgehaald met de Grote Clubactie, ruim 300 euro. Goed gedaan! Na 
zo een succesvol en sportief jaar was het wel ruim verdiend dat we met z’n allen het 
jaar afsloten met schaatsen. De kinderen hebben de hele middag lol gehad op de 
schaatsbaan.  
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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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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                                  


