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Pas op voor nepmails en sms’jes over
energietoeslag
14-10-2022
Nepmails en sms’jes over de energietoeslag zijn
een nieuwe manier van cybercriminelen om
mensen op te lichten. Het gaat om
phishingmails en -sms'jes waarin staat dat u
recht hebt op de eenmalige energietoeslag. Nu
iedereen zich zorgen maakt over de stijgende
energiekosten maken criminelen hier misbruik
van.
Neptelefoontjes van de bank
In de nepberichten staat dat u energietoeslag
kunt aanvragen. Via een ‘digitale knop’ worden
slachtoffers gevraagd om hun persoonlijke
gegevens en bankrekeningnummer in te vullen.
Na de nepberichten volgen vaak
neptelefoontjes van de bank. Hiermee proberen
de criminelen uw bankgegevens te stelen. U
krijgt bijvoorbeeld te horen dat er fraude is
gepleegd met uw bankrekening. De criminelen
vragen u om uw geld naar een andere rekening
over te boeken. Doe dit niet! Zo proberen ze uw
geld op hun rekening te krijgen.
Waar moet u op letten?
Bij berichten over toeslagen is het altijd
belangrijk om de informatie te controleren via
de officiële website van de overheid:
rijksoverheid.nl.
De energietoeslag vraagt u aan bij uw eigen
gemeente. NIET via een algemeen
aanvraagformulier van de overheid. Als u in
Hollands Kroon woont, is dit dus gewoon via
de website van Hollands Kroon. U krijgt geen
bericht van MijnOverheid om een aanvraag te
doen.
Wordt u na het invullen van een
aanvraagformulier gebeld door iemand die zegt
van uw bank te zijn? Dan is dit waarschijnlijk
niet waar. Geef GEEN gegevens door en hang
op. U kunt uw eigen bank bellen voor controle.
Wij vragen u ook nooit om zomaar geld over te
maken naar een rekening. Als u zo’n telefoontje
krijgt, ga dan niet in op wat er gevraagd wordt.
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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 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

5 oktober thema dag

Voor deze datum was er een gezellig samenzijn
geregeld met de koffie groep van woensdag
ochtend
Een high tea Wat super en een idee waar
iedereen blij mee was
De afwezige fam Veen werd opgehaald door
Ineke Kootstra
Nien dacht dat het zo n gedoe was met de
rolstoel {enkel gebroken tijdens de sport]
Maar ze horen er bij en het was een geslaagde
actie

Jammer dat Leo er niet bij kon zijn
Hij moest plotseling afscheid nemen van zijn
partner Isabel
We zullen hem de komende tijd steunen en er
wat van gaan maken
Doet en Ontmoet had het geweldig geregeld en
wij zijn Marleen ontzettend dankbaar voor haar
inzet
Deze ontmoetingsdag was dan ook zeer
geslaagd
Op naar ons volgende uitje dat op de planning
staat
Naar het museum van Jan Lont
 Zo blijven we met elkaar leuke plannen maken
 Lijkt het U ook leuk kom eens langs op de
Woensdag morgen altijd welkom

Det dalstra
 
 

De jeu de boules baan is klaar voor gebruik
 
We zouden graag willen weten wie er klaar
voor is om een clubje op te richten zodat we
hem in gebruik kunnen nemen
De eerste planning is dan om het op de
donderdag middag te doen .
Bij slecht weer is de soos ook open en kunnen
de mensen die dan daar lid van zijn er naar
binnen
En dan eventueel er een bakkie doen of een
ander spelletje
Maar er is nog niks besloten dat doen we als er
genoeg aanmeldingen zijn
Je kunt je bij mij Det Dalstra 0634412350
opgeven als je het leuk vind
Ik heb ook een praatje met Lidia v d Draai
gemaakt om ook te kijken of we de jeugd er
warm voor kunnen maken.
Eventueel op woensdag middag of op zaterdag
middag zodat ook zij weten wat er op deze
baan gedaan gaat worden.
En om de baan te laten zoals hij er nu bij ligt en
er samen gebruik van gaan te maken
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Beste leden, 

Gisteren was de Buitengewone Algemene Leden Vergadering. Helaas waren er 

inclusief het bestuur slechts 13 leden aanwezig. 

Op deze vergadering wilde het bestuur aandacht en hulp vragen voor de volgende 

ontstane situatie. Per maart 2023 stopt voorzitter Gerard v.d. Velde met zijn 

taak. Lenie heeft zich ingeschreven voor een seniorenappartement in Alkmaar en 

kan zomaar aan de beurt zijn voor een nieuw huisje. Piet heeft ook een jasje 

uitgedaan de afgelopen periode en zoekt een vervanger, of hulp, bij het 

biljarten, en dan verandert er voor iedereen veel.  

Over blijven Gerrit en Wilma. Beiden kunnen en willen niet alle vrijkomende 

taken op zich nemen. Daar wilden we met de leden over nadenken, vragen of een 

van allen wil helpen om t.z.t. het bestuur weer op volle kracht te krijgen. Bij deze 

doen we dat dus per post. Wilt u ons een handje helpen, we hopen het, anders 

staat het voortbestaan van de vereniging er slecht voor. 

Laat eens horen of u bereid bent om met een van de bestuursleden mee te lopen 

tot de vergadering. Dat kan bij Lenie, Gerard of Gerrit. We zouden er erg blij 

mee zijn. 

 

Op de vergadering hebben we afgesproken om in de                                          

maand november gezellig op zondag met elkaar te gaan lunchen bij van der Valk.                        

Datum: 6 november 2022 Let op de datum is dus veranderd!!                      

Tijd: 12.00 uur tot 14.00 uur.                                                

Kosten: € 10,-- per persoon.                                                                                

Opgeven: voor 23 oktober!!   

                                                

Het lijkt ons ook leuk om 

in december met elkaar 

een bezoek te brengen aan 

de Kerstshow van de Boet. Dwalen langs de Kerstdorpjes, 

staren naar de versieringen en natuurlijk samen genieten 

van koffie met gebak, op rekening van de club. 

Als er genoeg belangstelling is gaan we een datum reserveren.  

Graag ook even bij Lenie, Gerard, of Gerrit opgeven. 
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Snel minder energie gebruiken
We zijn in Kreileroord bezig om het
energiegebruik omlaag te krijgen. Dat is goed
voor het klimaat, maar helpt ook om iets te
doen tegen de hoge energierekeningen. Er
gebeurt van alles: 
* 77 mensen hebben zich aangemeld voor een
energiescan. En wie dat ook nog wil laten doen
kan zich inschrijven via https://susteen.nl/
acties/hollands-kroon/. De scans zijn gratis en
onafhankelijk;
[Afbeelding met binnen, muur Automatisch
gegenereerde beschrijving] * Iedereen kan voor
70 euro energiebesparende maatregelen krijgen
via duurzaambouwloket.nl;
* We hebben bij 6 woningen lekchecks
uitgevoerd. Daaruit bleek dat er in veel
woningen lekken zijn. Dus ga aan de gang met
tochtstrips en de kitspuit. Controleer de naden
rond de ramen, bij het plafond en onder de
vensterbank. Ook rond de doorgangen van
leidingen verdwijnt vaak warmte. Bij de
overgang tussen dak en zijmuren en het luik
naar de zolder is vaak ook veel te winnen;

Tijdens een bewonersavond op 28 september
hebben we de resultaten besproken. De eerste
17 scans zijn klaar. Daaruit blijkt dat er bij veel
woningen twijfels zijn over de
spouwmuurisolatie. Is er isolatie en zo ja, is die
nog in orde. Een specialist heeft dat
vrijdagmiddag 14 oktober gecontroleerd. Zijn
conclusie is dat bij vrijwel alle woningen de
spouwmuurisolatie is verdwenen, of zeer
weinig aanwezig is. Dit komt doordat het
vergaan is of dat het aanbrengen van de
spouwmuurisolatie in het verleden niet juist is
gedaan.
Bij de lekcheck wordt windkracht 5 in de
woning gemaakt om
kieren op te sporen.
De komende weken worden er nog meer scans
uitgevoerd, zodat we steeds beter weten hoe we
de woningen kunnen verbeteren. Een
werkgroepje van bewoners gaat daar met
Ferdinand Pronk van de gemeente een plan
voor maken. Dat bespreken we tijdens een
volgende bewonersavond.

Ferdinand Pronk
Aanjager Energiebesparing en Groene Warmte

 L.S.,
 
De EHBO-vereniging Wieringermeer heeft
besloten dat de verbandpost Kreileroord wordt
opgeheven.
De AED blijft wel aanwezig daar deze niet van
de EHBO-vereniging is.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
Verblijf ik,
Hoogachtend,
Herman Blokdijk
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Natuurlijk kunt u als inwoner of ondernemer
ook uw steentje bijdragen. Gebruik op zaterdag
29 oktober alleen noodzakelijke verlichting en
ontdek hoe mooi de nacht is!
- Hollands Kroon

Genieten van het donker op 29 oktober
12-10-2022
 
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de
nacht is tijdens Nacht van de Nacht. Dit jaar
vindt het landelijke evenement plaats op
zaterdag 29 oktober. Ook in Hollands Kroon
worden activiteiten georganiseerd. Doof de
lichten, bekijk de sterren of vleermuizen en
geniet van de nacht.
 
Nacht van de nacht
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks
evenement georganiseerd door de Natuur en
Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de
Nacht worden er door het hele land in het
donker evenementen georganiseerd.
Honderden bedrijven en gemeenten doven
lichten van gebouwen en reclameverlichting.
Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de
achttiende keer georganiseerd.
Het doel van de actie is om Nederland
donkerder en duurzamer te maken. Overbodige
verlichting veroorzaakt lichthinder en
energieverspilling. Ook raakt het ritme van
mensen en dieren verstoord. Mens en dier
hebben het natuurlijke ritme van de nacht
nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid en
voor een sterke weerstand.
 
Sterren- en vleermuizen kijken
In Hollands Kroon en directe omgeving worden
activiteiten georganiseerd waaraan inwoners
gratis of tegen een kleine vergoeding kunnen
deelnemen. Ga bijvoorbeeld sterrenkijken bij
het Wieringer Eilandmuseum van Jan Lont,
aanmelden kan tot 15 oktober. Of spot de
vleermuizen tijdens de nachtelijke wandeling
bij de Eendenkooi ’t Zand. Bekijk de overige
activiteiten in de regio via de website.
 
Lichten uit
De gemeente Hollands Kroon dooft de lichten
in overheidsgebouwen altijd al zoveel mogelijk.
Wij zetten tijdens de Nacht van de Nacht dus
geen extra verlichting uit, want de panden zijn
al donker. Zo gaat in het Kroondomein op
werkdagen de verlichting om 21.00 uur uit en
doven de lampen in MFA De Ontmoeting om
23.00 uur. In weekenden brandt de verlichting
alleen wanneer er bezoekers in de gebouwen
aanwezig zijn.

Doe mee aan de Nationale Duurzame Huizen
Route
Huis aanmelden
11-10-2022
 
Laat u inspireren door duurzame inwoners uit
de regio. Ontdek tijdens de tiende editie van de
Nationale Duurzame Huizen Route op 29
oktober en 5 november hoe het is om
energiezuinig, duurzaam of zelfs aardgasvrij te
wonen. Of open zelf de deuren van uw
duurzame woning!
De Nationale Duurzame Huizen Route is een
onafhankelijk platform met onder andere een
zeer inspirerende website. Er staan ruim 1800
woningen op waarvan de eigenaren duurzame
maatregelen hebben genomen. Van goed
isoleren, tot aardgasvrij of zelfs helemaal
energieneutraal. Hollands Kroon doet mee met
dit mooie initiatief. Deel uw verhaal, zet tijdens
de Nationale Duurzame Huizen Route uw deur
open en/of bezoek een duurzame woning. 
 
Echte verhalen van duurzame inwoners
[Duurzame huizen route 29 oktober en 5
november]
Op het platform kunt u voorbeeldwoningen
bekijken, verhalen lezen en vragen stellen aan
de huiseigenaren. Op 29 oktober en 5 november
stelt een deel van de huiseigenaren hun woning
open voor bezoek. Ook in Hollands Kroon en
omgeving. Welke dat zijn, staat op de site. Dus
grijp uw kans en ga op pad.
Hoor van de bewoners wat ze hebben gedaan,
wat het kostte en wat het ze oplevert aan
energiebesparing en comfort. En hoor of u het
geluid van een warmtepomp acceptabel vindt.
Bekijk alle deelnemende woningen op https://
duurzamehuizenroute.nl/locaties. 
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Vertel uw verhaal
Heeft u uw woning goed geïsoleerd, wekt u
energie op met zonnepanelen of heeft u een
warmtepomp? Deel dan uw ervaringen met
buurtgenoten. Dit kan door uw huis als
voorbeeld aan te melden op het platform. En
nóg mooier: doe mee met de Nationale
Duurzame Huizen Route en ga in gesprek met
bezoekers. Meld uw woning online aan
via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.
 
- Hollands Kroon

Even een klein stukje van een koffie  drinker
 
Iedere woensdagochtend hebben wij om half 10
koffie in de doorbraak
Dat is iedere  keer reuze gezellig en de opkomst
is steeds succesvol
Wat gezellig kletsen over van alles en nog wat 
en een heerlijk bakkie er bij
Maar woensdag 5 oktober werd het een hele 
andere ochtend
We werden verrast door Doet en Ontmoet met
een high tea
Dat werd een hel mooie en gezellige ochtend 
Wat hebben we hier allemaal van genoten
Doet en Ontmoet  bedankt  hier voor 

Van Texel tot Hoorn tot Alkmaar: Zes
gemeenten voeren campagne onder vlag
Woongemak is Kinderspel
www.woongemakiskinderspel.nl
11-10-2022
 
Valongelukken worden een steeds groter
probleem. Veel van de valongelukken vinden in
en om het huis plaats. Als gemeente sluiten wij
aan bij het project van Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord en de Brandweer. Het
uitgangspunt is om samen met lokale partijen
inwoners te helpen hun huis een stukje veiliger
te maken. Met als doel: het risico op brand en
valongelukken in en om het huis verkleinen.
 
Doe zelf de woningcheck
Om zicht te krijgen op wat er verbeterd kan
worden in huis, kunt u een woningcheck doen.
Op www.woongemakiskinderspel.nl/
woningchecklist ontdekt u in een paar
makkelijke stappen hoe u het risico op brand of
ongelukken in huis nog verder kunt verkleinen.
Toch liever advies van een expert? Dan kunnen

inwoners van veel van de deelnemende
gemeente ook een woningcheck door de
brandweer aanvragen.
 
Samen aan de slag
[Anti-slipmateriaal onder het vloerkleed
aanbrengen]
Anti-slipmateriaal onder het vloerkleed
aanbrengen.
Het zijn vaak kleine klusjes in huis die het een
stuk veiliger maken. Denk bijvoorbeeld aan:
koolmonoxidemelders ophangen;
anti-slipmateriaal onder het vloerkleed
aanbrengen;
het veilig gebruiken van elektrische apparaten.
Woongemakiskinderspel.nl geeft tips en
instructies om die klusjes in een handomdraai
te klaren. De betrokken organisaties doen
daarbij een beroep op alle inwoners om ook
elkaar te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door ook
een woningcheck te doen bij ouders, vrienden
of buren. Of door anderen te helpen bij het
uitvoeren van de tips. Ook kinderen vergeten
we niet. Met speciale lessen op scholen en een
woningchecklijst voor kinderen, kunnen zij
opa’s, oma’s, tantes en ooms helpen veiliger te
wonen.
 
Inzet lokale organisaties
Voor wie er zelf niet helemaal uitkomt, is hulp
beschikbaar. Lokale organisaties die kunnen
helpen worden in kaart gebracht. Denk
bijvoorbeeld aan vrijwilligersorganisaties die
klusjes in huis doen. Of een woonconsulent die
advies aan huis geeft. Of een
beweegprogramma dat helpt om vitaal en
mobiel te blijven.
 
- Hollands Kroon
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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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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.

Energieavond besparende maatregelen in huis
Woensdag 28 september heeft de Dorpsraad in
samenwerking met Ferdinand Pronk van de
gemeente Hollands Kroon een bewonersavond
gehouden over de lekkage van energie uit je
woning. Er werd stilgestaan bij de resultaten
van een aantal tests die bij bewoners in
Kreileroord zijn uitgevoerd. Ferdinand schrijft
hier verder over in de Dorpskrant. De gemeente
stelt voor de inwoners van Kreileroord een
subsidie van €70,- beschikbaar, maak hier
gebruik van! Je kunt bijvoorbeeld Ledlampen,
tochtstrips, radiatorfolie of een
waterbesparende douchekop aanschaffen. Je
vind het op de website https://www.
duurzaambouwloket.nl/hollands-kroon en kies
dan voor Subsidie voor Huurders (ook als je
een koopwoning hebt). Onderaan staan een
aantal webwinkels waar je deze materialen
gratis kunt bestellen. Kom je er niet uit, laat het
vooral weten, dan helpen we je.

De gemeente wil de energiearmoede bestrijden
en maatregelen nemen die dit voorkomen.
Hiervoor is een werkgroep met bewoners
opgericht om de (on)mogelijkheden van het
collectief aanbrengen van spouwmuurisolatie te
onderzoeken. Voorafgaand aan dit overleg zal
bij een aantal huizen gekeken of er
spouwmuurisolatie aanwezig is en in welke
staat. De werkgroep zal een plan uitwerken en
dit verder delen met de inwoners van
Kreileroord. Een datum volgt later.

Wethouder van Financiën
Op dinsdag 11 oktober heeft de wethouder van
Financiën Maarten Versluis, vergezeld door
Ferdinand Pronk, kennis gemaakt met de
Dorpsraad. Na een voorstelrondje heeft de
Dorpsraad
verteld wat er zoal speelt in het dorp en wat wij
als belangrijke speerpunten zien voor de
toekomst. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw
en de deelname van arbeidsmigranten aan het
sociale leven in Kreileroord. Ook de komst van
een kinderopvang en de Nederlandse les voor
arbeidsmigranten zijn besproken. Verder
hebben we stilgestaan bij de energiearmoede,
die bij veel mensen in Nederland speelt, ook in
Kreileroord. De vraag is wat de gemeente hierin
kan betekenen en hoe mensen hulp kunnen
vragen. De gemeente gaat de komende weken
huis-aan-huis informatie verspreiden hoe
mensen met (dreigende) financiële problemen
contact kunnen opnemen voor hulp. Schaam je
alsjeblieft niet, hoe eerder je hulp vraagt hoe
beter. Verder zal er ook worden uitgelegd
welke
tegemoetkomingen en subsidies er zijn, om zo
de energierekening naar beneden te brengen.
Mocht je er niet uitkomen dan is het altijd
mogelijk de Dorpsraad te benaderen om je op
weg te helpen naar het juiste loket of instantie.

Namens de Dorpsraad,
Henk Hotting

Hallo dorpsbewoners,
 
Ik zal mij even voorstellen; ik ben Ramon van
Tuijl en ben sinds kort bestuurslid van de
Dorpsraad van Kreileroord.
 
Ik ben in 1975 geboren aan de Korenstraat 53 en
in 1998 samen gaan wonen met mijn vrouw
Klazien aan de Landbouwstraat 19 wat nog
steeds mijn huidige adres is.
We hebben 3 dochters, Larissa, Tamara en
Natascha.
 
Ik ben op school begonnen bij juf Razing op de
Leeuwerik(kleuterschool)
De openbare basisschool hete toen de Prinses
Beatrix school en klas 1 en 2 kreeg ik van Elly
de Heus, klas 3 en 4 van Fred Buis en de 5e en
6e van Han van der Meer.
Hierna ging ik naar de koningin Julianamavo in
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Wieringerwerf
 
Na 10 jaar loondienst in de dakenbranche ben
ik gaan ondernemen.
Ik heb een onderneming (zzp’er zoals dat heet)
in de bouwbranche.
Voor klein bouw, maar vooral ook veel dak en
zinkwerk
 
Van huis uit ben ik opgegroeid met behoorlijke
binding met het verenigingsleven in en om
Kreileroord, zo zat mijn vader in het bestuur
van de voetbalvereniging, de zaalvoetbalbond
szvv , de hengelsportvereniging en weet ik wat
nog allemaal meer.
 
Ik ben al een behoorlijke tijd nauw betrokken
bij de organisatie van evenementen in het dorp
en met name de jaarlijkse kermis is een van de
topfeesten die het dorp rijk is.
 
Ik zal mij onder andere bezig gaan houden met
de samenwerking tussen alle verenigingen,
clubs, organisaties en personen die iets voor ons
dorp (willen) doen.
De saamhorigheid staat wat mij betreft voorop.
 
Ik hoop dat ik nog veel leuke en goede dingen
voor het dorp mag/kan doen.
 
Groetjes Ramon.

S.V.D.K. voor iedereen vanaf 50-plussers.
Lid worden?
Meldt u aan bij het bestuur.
Meer info? Bel gerust.
Tel.no. Secretaris 0227-663365
Rekeningnummer NL41RABO0308554280

Kindervakantieweek Humanitas nog mooier
door matches met Creona en ATJ Owls
Nieuws / Door Edwin Wittink
Tijdens de kindervakantieweek zijn er
activiteiten georganiseerd door
Muziekvereniging Creona en ATJ Owls. Een
muziekles waarbij de kinderen instrumenten
leerden bespelen en een workshop over uilen
en met uilen. Aan het eind mochten de
kinderen de uilen aaien en zelfs even
vasthouden!
Deze activiteiten zijn tot stand gekomen door
een match op de Beursvloer Hollands Kroon
van de Hollands Kroonse Uitdaging.
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Enquête,
Er zijn diverse reactie gekomen op de enquête,
1 reactie was erg negatief en 1 reactie heel
positief. De opmerkingen zijn doorgegeven aan
het bestuur van de Dorpsraad Kreileroord.
De online versie en de papieren versie zijn
verwerkt tot 1 overzicht welke u hier in deze
gratis Dorpskrant ziet.
Het overzicht is besproken met het bestuur van
de Dorpsraad Kreileroord. Maar het bestuur
heeft ook inzicht gekregen over de inkomsten
en uitgave voor deze gratis Dorpskrant.

Nieuws van het biljartfront. ( oktober 2022)
Goed nieuws valt er te vermelden van het
biljartfront. We kunnen namelijk melden dat er
zich weer een nieuw lid heeft aangemeld. De
stamtafel is nu gevuld met tien man. Dat maakt
het voor onze competitieleider Fran Schelfhout
allemaal een stuk makkelijker om er een leuke
competitie van te maken.
Gert Zuidersma, een zestiger, gevlucht uit
Amsterdam met vrouw en kinderen, woont
sinds een jaar of vijf in ons dorp naar volle
tevredenheid. Hij is werkzaam bij Prothea, een
grote Amerikaanse farmaceut dat zich toelegt
op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Hij
is van origine een Drent en heeft zoals vele
Drenten een vriendelijk karakter. Hij plukt met
2,05 meter de maan uit de hemel en met enig
strekwerk overlapt hij met zijn lengte de
biljarttafel. Voorzichtig heeft Fran hem
ingedeeld op 12 caramboles, maar afgelopen
vrijdagavond won hij met overmacht zijn beide
partijen. Grote hobby van hem is kunst
schilderen en naar ik begrepen heb heeft hij ook
een site.
De resultaten van de overige spelers zijn sterk
wisselvallig. Slechte partijen worden
afgewisseld met goede partijen. Kriebel, hij
deed vrijdagavond niet mee vanwege een
rugblessure, staat er zoals hij zegt niet slecht
voor. Van de afgelopen 7 speelavonden deed hij
er maar 4 mee, maar won wel drie avonden al
zijn partijen. De vraag is of die geringe
deelname goed is voor de grote leverworst aan
het eind van het seizoen. Michel wist
vrijdagavond in zijn tweede partij in zijn laatste
beurt Wouter van den B. te verslaan. Hij maakte
in zijn laatste beurt 4 caramboles en maakte
daarmee zijn 61 caramboles vol. Wouter bleef
hangen op 20 caramboles, negen tekort. Maar
hij heeft voldoende aspiraties om zijn oude
niveau van 40 caramboles in 20 beurten op tafel
te leggen. Fran laat af en toe zien dat hij toch
potentie heeft om door te groeien, want met af
en toe series van 6 of 7 caramboles ben je op de
goede weg. Geert, die zich liet
verontschuldigen op de laatste avond vanwege
de verjaardag van zijn kleinkind die hij ook niet
alle dagen ziet, is ook niet in vorm. En ook Ger
en Pascal spelen de laatste tijd niet echt de
sterren van de hemel en wat te denken van
Arjan? Hij wisselt flutpartijen af met hele sterke
partijen. Nu Karin, hoofdconductrice bij de NS,
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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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Voetbalnieuws.

Ons seniorenteam heeft de eerste wedstrijden
erop zitten. Nog niet met goede resultaten,
maar
wat niet is kan nog komen. In ieder geval is te
zien dat het elftal qua conditie er beter
voorstaat dan vorig seizoen. Er wordt
regelmatig getraind op donderdagavond en dat
is te
zien.
Zij spelen nu in de Westfriese afdeling. Dat is
lang geleden, maar wel een uitdaging. De
afdeling beweegt zich tussen grofweg de lijn
Medemblik en Hoorn. We hebben de
verwachting dat binnenkort de eerste punten bij
geschreven kunnen worden.

Het bestuur.
In de afgelopen vergadering ( woensdag 12
oktober) hebben we vastgesteld dat uitbreiding
van het bestuur dat nu uit 5 personen bestaat,
wenselijk is. Heb je interesse dan kun je je bij
Bart Scholten of Rob Schokkenbroek melden.
Als bestuur helpen we je graag om goed mee te
kunnen doen als bestuurslid. Het lijkt
ingewikkelder dan het in werkelijkheid is.
Het bestuur is al verschillende keren bij elkaar
gekomen en het heeft vast gesteld dat de club
goed op de rit is.
Ook het complex krijgt meer aanzien door de
nieuwe reclameborden. Er zijn er 11
bijgekomen die Melvin van der Zee bij elkaar
heeft gesprokkeld. Onder leiding van Bart
Scholten zijn ze opgehangen en dat ziet er goed
uit. Daar komen t.z.t nog foto’s van.

Sponsoring en kleding.
Het seniorenteam heeft een nieuw tenue,
gesponsord door Paul van der Meer ( PVM) en
Melvin van der Zee ( Dienstverlening). Het ziet
er keurig uit. Namens de club en het team
enorm bedankt. Ook volgen hier nog foto’s van
t.z.t.
De eerst komende thuiswedstrijd is op zondag
30 oktober.
 
Het bestuur.

Kreileroord is al 65 jaar jong
Daarom is er een feest georganiseerd.
Het feest was een groot succes. Iedereen die
meegewerkt heeft is al bedankt in diverse
stukjes. Maar ook de groep vrijwilligers die niet
bij naam genoemd zijn en op de achtergrond
meehielpen, hebben  geholpen om dit tot een
groot succes te laten zijn.
 
Hartelijk bedankt vrijwilligers, voor jullie
inzet.
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             JEECEE’                  JEECEE’                JEECEE’  

  

    Sinterklaas en zijn Pieten komen ons een bezoekje brengen op zaterdag 26 november, hij heeft ons  

gevraagd of het feest weer zoals vanouds gevierd kan worden, wij van Jeecee vinden dit een goed plan. 

Als jij ook op het Sinterklaasfeest wil komen kan je jezelf opgeven via het onderstaande opgave strookje, 

zodat Sinterklaas weet dat jij er ook bij zal zijn. 

De kosten zijn 5 euro p.p. voor dit feest. 

 

 

 

 

Opgave Sinterklaas intocht 26 November. 

Naam: ………………………………………………………. 
Leeftijd: ………………………………………………………. 

  

Graag opgeven voor 1 november via dit strookje en bij opgave aub betalen. 

LET OP!!! NA 1 NOVEMBER KUNT U NIET MEER OPGEVEN!!!! 

EIGEN MEEGEBRACHTE CADEAU’S MOGEN NIET IN DE ZAAL EN IN HET ZICHT VAN ANDERE KINDEREN 

GEGEVEN WORDEN!!! 

De opgave strookjes mogen samen met het geld ingeleverd worden bij; 

Deborah korenstraat 63       Klaziena/Tamara landbouwstraat 19       Lydia landbouwstraat 18 

                                         Thessa vlasstraat 17             Sarah bollenstraat 56 
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65 jaar Kreileroord 

 

TROTS. Dat is het eerste woord wat in mij op komt als ik terugkijk op zaterdag 24 september. De 

viering van het 65-jarig bestaan van Kreileroord. TROTS op het comité dat een fantastische dag heeft 

georganiseerd voor jong en oud. TROTS op alle vrijwilligers die voor -en achter de schermen deze dag 

hebben mogelijk gemaakt. TROTS op de inwoners van Kreileroord die massaal gehoor hebben 

gegeven aan de oproep om de huizen te versieren. TROTS op alle sponsors binnen en buiten 

Kreileroord die deze dag tot een succes hebben gemaakt. TROTS op de samenwerking tussen alle 

verenigingen en de school om zich te presenteren aan de (nieuwe) inwoners. TROTS dat we ook 

buiten Kreileroord hebben kunnen laten zien wat Kreileroord is en waar Kreileroord voor staat.  

 

Maar voor het zover was is er ongelooflijk veel werk verzet om het tot een succes te maken. 

Donderdagmiddag werd de feesttent opgezet en een aantal materialen geleverd. Vrijdag had een 

groot deel van het comité vrij genomen om de tent en de gymzaal in te richten. Ook de versiering 

werd aangebracht en de muziek en verlichting gecontroleerd. Het paintball parcours werd 

opgebouwd. Aan het einde van de dag was de weersvoorspelling dusdanig slecht, dat het slechtweer 

draaiboek erbij gepakt werd.  Snel nog een tent regelen en zaterdag kijken hoe we een en ander 

praktisch zouden gaan oplossen.  

Op zaterdag was iedereen om 8 uur aanwezig en na een kletsnatte nacht waren de 

weersvoorspellingen totaal veranderd. Het zou droog en zonnig worden. Wat een cadeau! De 

spelletjes werden neergezet en de prachtige springkussens opgeblazen. Het treinstation werd 

geopend. De panna kooi waar wereldkampioen groundmoves Nasser el Jackson zijn kunsten zou 

vertonen stond na de vele regen onder water. Met 

een pomp werd dit probleem ook opgelost en kon hij 

om 13 uur, volgens planning, van start gaan met een 

aantal enthousiaste voetballertjes. De trein was een 

groot succes en reed heel wat rondjes door 

Kreileroord, er was een echte conductrice geregeld 

die de kaartjes kon stempelen. Door het prachtige 

weer was het om 13 uur al direct gezellig druk.  

 

Wereldkampioen Nasser el Jackson in actie 

 

 

 

 

 

 

                                            Paintball op het voetbalveld 

 

Instappen maar bij station Kreileroord Centraal 
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Om 14:15 opende wethouder Mary van Gent de feestelijke dag door 

symbolisch een taartje te overhandigen aan Alie Leffers, zij is een van 

de langst wonende inwoners van Kreileroord. Hierna kon ook gebruik 

gemaakt worden van de vele spelletjes, en ging het paintballveld open. 

Door jong en oud werd hier gretig gebruik van gemaakt. 

Om 17 uur werd de 

BBQ/Reünie geopend 

en konden 240 

mensen aanschuiven 

aan de tafels. Het team 

van IQ grills verzorgde 

de BBQ  en   dat was 

flink aanpoten met zoveel mensen. Maar ook dit ging 

goed. De kwaliteit was fantastisch en er was voor 

iedereen genoeg te eten. Rond half acht werd de 

BBQ afgesloten en werden de    festiviteiten verder 

voorgezet in de tent. Albert Jan Bergman had als oud-Kreileroorder aangeboden om de muzikale 

omlijsting van de avond te doen met z’n drive-in show Go Round. Dat was een groot succes. (Zo 

groot, dat het comité nog een wat oplopende bloeddruk kreeg, of er voldoende drank aanwezig zou 

zijn) Rond 1 uur was deze fantastische dag dan echt voorbij. Als comité kijken we terug op een mooie 

voorbereiding, een fantastische dag en genieten we van alle mensen die het ook zo hebben ervaren! 

Namens het comité, 

Henk Hotting 

Voorzitter 

 

 

Het comité 65 jaar Kreileroord: 

v.l.n.r: Henk Hotting, Bart Scholten, 

Patrick Barner, Lydia Bruin, Jolanda v.d. 

Draai en Ramon van Tuijl 

vooraan: Samantha Scholten-v.d. Zee, 

Jaring Dam 
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 

Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 

0900-8844 

0800-7000 

 Vlasstraat 29. 
Op dit adres is een defibrillator en de 
gebruikskennis aanwezig!! 
 

Ook in MFC De Doorbraak is een 
defibrillator aanwezig.  
(Als het MFC open is!) 

 

 

 

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. 

Elke dinsdag avond van 18:45 tot 21:15 
uur is er Nederlandse les, gegeven 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  

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 

Ziekte 

 

Weet u of iemand in het ziekenhuis, een 
inrichting, of langdurig ziek thuis 
verblijft? Geef dat dan even door aan  
mevr. Adriana den Hertog . Zij kan er 
namelijk zorg voor dragen dat deze zieke 
mensen niet vergeten worden. 

 

kaartje@dorpsraadkreileroord.nl 
 

0227-581654  

 

 

Tuinbouw 

vereniging 

Kreileroord 

Voorzitter Gerard van der  
Velde  Korenstraat 11 te Kreileroord  
Secretaris Enny van der Kruit  
Bollenstraat 24 te Kreileroord  e-mail:  

tbvk@yahoo.com 

tel: 820022 

 

Algemene informatie 2022  

Update: 14-02-2022 

Bel ALTIJD 112 
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