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Praat mee over de toekomst van het dorp!
De bijeenkomst is geweest en in groepen zijn diverse opmerkingen behandeld die uit de
enquête naar boven kwamen. Hier zaten bruikbare en zeer bruikbare dingen tussen. Er
komt een verslag en zodra dit verslag beschikbaar is wordt dit downloadbaar gemaakt voor
iedereen.
Ook hebben diverse jongeren aangegeven samen een verslag te maken. Zodra dit verslag
beschikbaar is wordt dit ook downloadbaar gemaakt.
Er volgen meerdere bijeenkomsten en zodra hierover meer bekend is wordt dit ook bekend
gemaakt.

Vergaderruimte in het MFC de Doorbraak
o

o

o
o

Dinsdagochtend tot 12.00u: Annewil Deutekom,
schoolmaatschappelijk werkster via Incluzio;
Dinsdagavond vanaf 18:00u: Taallessen aan anders
talige en laaggeletterden.
Woensdagochtend tot 12.00u: Patricia Sikkes, diëtiste;
Vrijdagochtend tot 12.00u: Jolien Glas,
Mensendiecktherapeute.
De diëtiste en Mensendiecktherapeute zijn beschikbaar
voor alle leerlingen van Het Creilerwoud maar op een
later moment zijn zij ook beschikbaar voor de inwoners
van Kreileroord.
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De Dorpsraad Kreileroord had als wens om aan alle inwoners, van buitenlandse
afkomst, een cursus Nederlands aan te bieden. Het ROC Noord Holland levert 2
leeraren en deze worden ondersteund door vrijwilligers uit ons dorp Kreileroord.
Dit doet men nu al 8 jaar. Maar ook voor laaggeletterden is er een mogelijkheid
om Nederlands te leren lezen en schrijven.

Iedere dinsdagavond wordt er nu in het MFC de doorbraak weer les gegeven aan
iedereen die de Nederlandse taal wil of moet leren. Gedurende vakanties van Het
Creilerwoud wordt er geen les gegeven
Er wordt dan gebruikt gemaakt van diverse ruimtes in het MFC de Doorbraak.
Alle verenigingen beginnen weer langzaam met hun activiteiten. Zodra hier meer
over bekend is wordt dit hier vermeld.

Deze nieuwsbrief wordt regelmatig op de website van de Dorpsraad Kreileroord
gezet. Mocht u zelf informatie hebben die gedeeld kan worden in deze nieuwsbrief
stuur dan een email aan redactie Dorpsraad Kreileroord

