Dorpskrant Kreileroord

Paasbrood volgens origineel Overijssels' recept. Met veel krenten en rozijnen en kaneel.
Ingrediënten
500 gr. meel, 2 zakjes instantgist, 30 gr. broodverbetermiddel (evt.), 3 afgestreken tl. zout, 75 gr.
suiker, 250 gr. rozijnen, 250 gr. krenten, 25 gr. sucade, 1 tl kaneel, ca. 300 ml lauw water, 1 ei, 1
pakje amandelspijs van 300 gr. (van Baukje)
Voorbereiding
Bereid de spijs volgens de verpakking(vermeng het met een half ei). Week de krenten en
rozijnen in lauw water.
Bereidingswijze
Doe meel met gist, broodverbetermiddel, zout, kaneel en suiker in een kom. Doe vervolgens de
krenten, de rozijnen, de sucade en het ei erbij en vermeng het geheel met de mixer. Voeg water
toe totdat het een stevig niet aan de kom plakkend deeg is. Smeer het bakblik in met boter en
bestrooi hem met meel. Haal het deeg uit de kom en rol het uit tot een dikke plak. Leg hier de
rol spijs in en rol het deeg op. Leg de deegrol in het bakblik en laat hem op een warme vochtige
plek ca. 2 1/2 uur rijzen. Ik laat het deeg zelf altijd in een voorverwarmde oven met twee bakjes
water rijzen. Verwarm de oven hiervoor 1 minuut op vijftig graden. Bak het brood in 50 min op
200 graden gaar.
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Dit is alweer de derde uitgave van de nieuwe
dorpskrant en we zijn erg blij met alle leuke
reacties. We krijgen veel leuke stukjes, dus als jij
ook een stukje wilt schrijven kan dat ook. Als je
een stukje hebt stuur ze dan naar
redactie@ymail.com. Omdat dit de laatste editie
is voor Pasen willen wij jullie allemaal alvast
een fijn Pasen toewensen! Na twee jaar corona
komt ook de kermis er weer aan, van 29 april
tot en met 1 mei gaat het hele dorp dus weer
met z’n alle feestvieren. Het worden weer drie
hele leuke dagen die gepland zijn door de
evenementen commissie van dit dorp. Iedereen
hartelijk dank voor jullie support en nogmaals
een fijn Pasen toegewenst!
René, José en Petra

Hondenpoep in
speeltuinen: overlast
van hondendrollen

Speeltuin Poep-glijbaan
Mijn dochter kwam thuis uit school met kak
aan haar handschoenen en kleding.
Hondenpoep in speeltuinen is dat normaal?.
Maar we wonen in een van de meest
ontwikkelde landen ter wereld. En elke dag
zitten er kinderen onder de hondenstront. Beste
mensen je laat je hond niet uit in de speel tuin
of het veldje er naast of in de stegen achter de
huizen . Er is voldoende ruimte buiten het dorp
om je hond uit te laten of ruim het op.

Psia kupa na placach
zabaw: uciążliwość z
bułek z psami

Plac zabaw Zjeżdżalnia kupowa
Moja córka wróciła do domu ze szkoły z kupą
na rękawiczkach i ubraniu. Psia kupa na
placach zabaw czy to normalne?. Ale żyjemy w
jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na
świecie. I każdego dnia są dzieci pod spodem.
Drodzy ludzie, nie wypuszczacie psa do
ogrodu zabaw lub na pole obok niego lub w
alejkach za domami. Poza wioską jest
wystarczająco dużo miejsca, aby wyprowadzić
psa lub go posprzątać.

Beste kinderen, ouders/ verzorgers en belangtellenden,

We zijn trots te kunnen vertellen dat we vanaf 1 maart een aanbod voor SPECIAL GYM, aangepast
sporten voor kinderen met een beperking, binnen Advendo gaan uitvoeren.
Afgelopen zomer hebben Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer(SSWW) en Team Sportservice
Schagen(TSS) een aantal lessen verzorgd voor kinderen met een fysieke, sociaal emotionele en/of
ontwikkelingsachterstand. Dit is zo goed bevallen en er was zoveel vraag dat we dit aanbod graag
structureel willen aanbieden in de Wieringermeer. Advendo is de partner die dit zal uitvoeren.
Locatie en trainer zijn gevonden dus we kunnen van start!
Hoe zit dit er praktische uit:
Start 5 maart
Dag: zaterdag 1x per 14 dagen
Tijd: 11.00 tot 12.00 uur
Locatie: gymzaal Kreileroord.
Leeftijd: 6 tot +/- 14 jaar.
Datum lessen tot de zomervakantie:
5 maart / 19 maart / 2 april / 16 april / 14 mei / 28 mei / 11 juni / 25 juni / 9 juli
Onder enthousiaste leiding van Sandra de Hart een ervaren bewegingsagoog, met kennis van de
doelgroep, gaan de jongeren twee wekelijks een uur sporten waarbij plezier en ontmoeten voorop
staat. We houden de groepen klein zodat iedereen voldoende aandacht kan krijgen. Daarom is de
maximale groepsgrootte 10 deelnemers.
Kosten;
De jongere mag 2 x komen voor een gratis proefles en is het aanbod passend dan kunt u zich
opgeven via de website van Advendo. https://www.advendo-gym.nl/aanmelden.html
Het lidmaatschap bedraagt 10.00 euro per maand en wordt 1x per maand gefactureerd. Dit bedrag
bestaat uit de contributie voor de lessen en de verplichte KNGU afdracht waartoe wij verplicht zijn.
Naast de contributie zullen er geen verder kosten zijn en opzeggen kan per kalendermaand. Er wordt
10 maanden contributie geint. In verband met vakantie en eventuele uitval zal geen factuur worden
verstuurd in de maanden juli en augustus.
De maanden MAART, APRIL, MEI en JUNI geven wij 50% korting op het contributiebedrag om zo
iedereen kennis te kunnen laten maken met het aanbod.
Mocht u uw kind willen aanmelden van een proefles dan kunt u dit doen via de mail: info@advendogym.nl zodat wij weten op welke kinderen we kunnen rekenen. Ook voor meer informatie kunt u
kijken op de website of mailen naar bovenstaande emailadres.

Met vriendelijke groet bestuur en leiding en ook namens de partners,
Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer / Team Sportservice Schagen / GV Advendo.
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Titia Lont matcht met Advendo
Nieuws / Door Edwin Wittink
Gymnastiekvereniging Advendo uit Wieringerwerf vroeg op de vraag en aanbodpagina van de
Hollands Kroonse Uitdaging om een grote sporttas. Titia Lont van Titia Lont Coaching reageerde
direct en zorgde voor die grote tas. Weer een geslaagde match via de Hollands Kroonse
Uitdaging.
Op bijgaande foto staat Titia Lont links en Andrea de Putter van Advendo rechts. In hun midden
de door Titia geschonken sporttas. Op de voorgrond leden van Gymnastiekvereniging Advendo.
Heeft jouw vereniging of stichting ook een hulpvraag? Gaat het daarbij om kennis, kunde of
materialen? Neem dan deel aan de Beursvloer Hollands Kroon 2022. Dit jaar op woensdag 30
maart in RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. Daar kunnen matches gemaakt worden. Dit alles
met gesloten beurs. Ook bedrijven met aanbod van kennis, kunde of materialen worden
uitgenodigd om zich te melden. Mail voor meer informatie naar info@hollandskroonseuitdaging.
nl.
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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:
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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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Początek 13:00
Zadanie w namiocie!! (4 max 6 osób)
Przy mniejszej pogodzie po prostu jedziemy dalej!!
Ceremonia wręczenia nagród w heksathlonie wieczorem w namiocie!
Dla osób z zewnątrz istnieje możliwość prysznica po hexathlonie.
Jest to możliwe tylko w porozumieniu z jednym z członków komisji.

-------- Wszystko odbywa się na własne ryzyko! -------

Nagrody w loterii do odebrania w namiocie
od 13:00 do 17:00

20 kwietnia od godziny 19:00 przejdziemy przez drzwi z
biletami na Tombolę.
Koperty kosztują 0,50 € pst.
i 11 za 5,00 €
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Nieuws van de basisschool
IKC Kreileroord
Miss hie he t u zi h el ee s afge raagd at de letters IKC die op het ord ij de
vlaggenmast staan nou eigenlijk betekenen. Op het bord komen ziet u de logo s a de
stichting Kopwerk, de stichting Kappio, de Dorpsraad en van onze basisschool.
Nee, het is geen bord met daarop de gebruikers van ons multifunctionele gebouw De
Doorbraak. Dan zouden er op het bord een paar belangrijke organisaties ontbreken.
Het zij de a e e logo s a orga isaties die er o de zij aa het o der ijs i o s
dorp. De letters IKC staa oor I tegraal Ki d Ce tru .
I tegraal eteke t zo o pleet e olledig ogelijk. Dat egi t ij de peuters die a af 2
jaar aar peuters hool t Hu
elho k oge en daar blijven tot ze, als ze 4 worden, naar
de basisschool gaan. De peuterschool is van stichting Kappio en de peuterjuffen zijn in dienst
van deze stichting. Kappio werkt heel veel samen met het bestuur van de basisschool, de
stichting Kopwerk/Schooltij. Het stafkantoor van deze stichting zit in het gemeentehuis van
Hollands Kroon, in Anna Paulowna. In dezelfde ruimte zit ook Kappio. Dat maakt
samenwerken heel gemakkelijk.
De stichting Kopwerk/Schooltij is een schoolbestuur met op dit moment 27 basisscholen: 21
christelijke, 5 openbare en 1 school met een antroposofische grondslag. Als je een lijn trekt
van Enkhuizen naar Schagen, dan liggen de scholen boven deze lijn, tot en met het eiland
Texel.
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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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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

Jaargang 45, nummer 03, 19-03-2022
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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

Schrijf alvast in je agenda:
11 september kunstroute in Kreileroord.
24 september. Burendag, vier het veilig met
elkaar.

Paas quizvragen
Wat vieren we met Pasen?
De wederopstanding van Jezus
De geboorte van Jezus
Het overlijden van Jezus
Het ei en de paashaas staan symbool voor
Nieuw leven en vruchtbaarheid
Zoektocht
Lekker snoepen
Welk evenement wordt er jaarlijks op Witte
Donderdag gehouden
Lowlands
Pinkpop
The Passion
Door wie is de Paashaas bedacht
Georg Franck von Frackenau
Kinder Chocolat
Jezus Christus
Hoe laat werd Jezus gekruisigd00:00
12:00
9:00
Hoeveel dagen duurt Pasen?2 dagen
1 dag
3 dagen

Aanbod en Vraag
Beursvloer Hollands
Kroon

Open, Vraag, Aanbod, Nieuws / Door Edwin
Wittink
Tot nu toe heeft de Hollands Kroonse
Uitdaging het volgende aanbod en de volgende
vragen binnen gekregen voor de Beursvloer
Hollands Kroon. Deze maatschappelijke
beursvloer is in RSG Wiringherlant te
Wieringerwerf en wordt van 19:00 tot 21:00
gehouden. Nog meer aanbod en vraag is
welkom. Ook zonder aanbod en vraag zijn
bedrijven, verenigingen, stichtingen en
maatschappelijke instellingen van harte
welkom. Opgave voor deelname of bezoek kan
via info@hollandskroonseuitdaging.nl.
Aanbod en vraag zijn bijgewerkt tot vrijdag 18
maart. Dagelijks zijn er aanvullingen.

Waarom zijn er Paasvuren?
Oorspronkelijk om demonen te verjagen in de
winter
Omdat het vroeger kouder was dan nu
Om de paaseieren te vernietigen
Hoe wordt tweede Paasdag ook wel genoemd
Paaszondag
Stille Zaterdag
Paasmaandag
Pasen is het belangrijkste feest voor
Christenen
Hindoestanen
Moslims
Wanneer is de Paashaas ontstaan?
1682
0
1220
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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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JVC 5 – Kreileroord 2 (veldvoetbal)
Na een aantal weken niet hebben kunnen voetballen door coronagevallen en blessures, mochten we
eindelijk weer de wei in. De resultaten zijn dit seizoen nog niet echt om over naar huis te schrijven,
. JVC is koploper in de competitie dus
maar het feit dat er nu een verslag is zegt misschien al iets
dit beloofde een zware partij te worden. JVC zette vanaf de aftrap direct druk en Kreileroord kon
hier moeilijk onderuit voetballen. Na slap verdedigen kwam JVC op voorsprong. Kreileroord begon
meer naar voren te voetballen, en verdedigd bleek JVC kwetsbaar, na een aantal schoten op de paal
en lat, was het Marco die met een prachtig schot de stand gelijk trok. Voor beide partijen waren er
voor rust nog genoeg kansen, maar deze werden niet afgemaakt. Mede door uitstekend
keeperswerk van Rob Warmerdam, die liet zien dat hij het keepen nog niet verleerd is. Bij rust was
de stand 1-1. Vanaf de aftrap zette JVC weer direct druk, wat al snel resulteerde in een doelpunt. JVC
rook bloed en binnen 5 minuten stond ook de 3-1 op het scorebord. Na wat omzettingen begon
Kreileroord weer beter te voetballen, en na een mooie pass van Melvin op Johan, kon hij de bal
breed leggen op Glenn die beheerst scoorde. Kreileroord geloofde er weer in en bleef druk zetten.
Het was Bart die de mooiste van de middag maakte door de bal vanaf 25 meter in de kruising te
schieten. Kreileroord hield in de resterende minuten stand en kon tevreden zijn met een punt bij de
koploper.

Zeemacht 6 – Kreileroord 1 (zaalvoetbal)
Kreileroord draait dit seizoen boven in mee, en gaat dit jaar voor het kampioenschap in de 8ste
klasse. Met 1 punt meer dan Zeemacht was er een mogelijkheid om uit te lopen in de titelstrijd. De
vorige wedstrijd in Wieringerwerf was met 7-2 gewonnen, dus vol goede moed richting den Helder.
Vanaf de aftrap was al duidelijk dat dit geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Kreileroord keek
binnen enkele minuten al tegen een achterstand aan en had de hele wedstrijd weinig in te brengen.
Dit vooral door de individuele kwaliteit van een speler van Zeemacht die er maar liefst 5 maakte.
Bart maakte nog een treffer, maar uiteindelijk werden we met 7-1 van de mat gespeeld.

Vesdo 6 – Kreileroord 1 (zaalvoetbal)
Na de teleurstelling vorige week, zouden we nu een makkelijkere tegenstander moeten hebben.
Naaste concurrent FC Muggenburg uit Schagen had vorige week onverwachts verloren, dus alles is
weer mogelijk. Vesdo bungelt ergens onderin de ranglijst en doelsaldo zou nog weleens belangrijk
kunnen worden. Kreileroord begon slap, maar door uitstekend keeperswerk bleef het 0-0. Na 2
individuele acties van Niek Muller, stond er na 7 minuten een 2-0 score op het bord. De koppies bij
de tegenstander gingen al hangen en Kreileroord had geen kind aan Vesdo. Uiteindelijk werd er
afgefloten bij een stand van 1-8. 3x Niek, 3x Kelvin, 1x Dennis en 1x ondergetekende.

Henk Hotting
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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
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
Pagina 35

