
Dorpskrant Kreileroord

foto Laurent van der Vaart
 
Ook dit jaar komt Sinterklaas in Kreileroord.
26 November bezoekt Sinterklaas Kreileroord.
Voor meer informatie bekijk de Facebook pagina van JeeCee '76.

Jaargang 01, nummer 09, November 2022

November 2022



 

  

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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Redactie:
Petra, José en René
 
Drukker:
editoo B.V. te Arnhem
 
Redactieadres:
redactie@dorpsraadkreil-
eroord

Beste lezers van de dorpskrant, 
 
Dit is alweer de op een na laatste krant van dit
jaar. Dit is de negende editie en wij zijn heel
dankbaar voor iedereen die dit jaar de krant
heeft gelezen. We krijgen veel leuke stukjes, dus
als jij ook een stukje wilt schrijven kan dat
natuurljk ook. Als je een stukje hebt stuur ze
dan naar redactie@dorpsraadkreileroord.nl
 
Omdat het bijna Kerst is kan iedereen vanaf nu
ook kerstgroeten en kerstgedichten insturen
naar redactie@dorpsraadkreileroord.nl. Die
worden dan in de laatste gratis krant van dit
jaar gezet en dan kan iedereen ervan genieten!
 
Nogmaals bedankt voor alle leuke stukjes en
verhalen die jullie versturen en alvast een fijn
Sinterklaasfeest toegewenst.
 
José, René en Petra
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Laatste Gratis Dorpskrant voor heel
Kreileroord
 
De volgende uitgave van de gratis krant voor
Kreileroord is een mooie gelegenheid om aan
iedereen in en rond Kreileroord de beste
wensen voor 2023 te wensen. Maar ook een fijn
kerstfeest. Iedereen kan hiervoor een stukje
insturen. De gratis dorpskrant is op de site van
de Dorpsraad Kreileroord te downloaden,
zodat iedereen deze kan lezen.
 
Stuur uw stukjes, tekeningen enz naar:
redactie@dorpsraadkreileroord.nl
 
M.vr.gr. de redactie
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Bericht van Het Creiler Woud 
 

 

Schoolbevolking 

Op het moment dat ik dit schrijf, 14 november 2022, hebben we 41 kinderen op 

school. Er zijn al 5 kinderen ingeschreven die nog geen 4 jaar zijn, maar die al wel 

zijn aangemeld. Van die 5 komen dit schooljaar in ieder geval nog 3 voor de 

zomervakantie naar Het Creiler Woud, zodat we groeien naar 44 kinderen. 

Gemeentes werken vaak met prognoses. Daarin staat voor de komende jaren 

hoeveel kinderen ze voor de scholen verwachten, op basis van 

bevolkingsgegevens. Voor onze school geeft de prognose van Hollands Kroon aan 

dat we in 2025 groeien naar ongeveer 50 kinderen. We zijn al flink op weg. 

Op zich is dat heel bijzonder, omdat de meeste scholen niet groeien. 

We zien in de samenstelling van de inwoners van ons dorp een afspiegeling in de 

school. We hebben kinderen van verschillende nationaliteiten. Op school zitten 

kinderen uit Polen, Hongarije, Moldavië en Bulgarije. We hadden ook kinderen 

met een Braziliaanse ouder en we hebben nu kinderen met een Marokkaanse 

ouder. Er zijn zelfs ouders uit T ente… (☺)  

 

Goede onderwijs 

Hoe kun je al die verschillende kinderen nu goed onderwijs geven, want alle 

kinderen hebben daar recht op. Gelukkig krijgt de school extra geld om 

leerkrachten en leerkrachtondersteuners in te kunnen zetten op die extra 

ondersteuning. Daarmee is er bij de groepsleerkrachten tijd om de kinderen van 

hun groep onderwijs van goede kwaliteit te geven. Ook zijn er extra mensen die 

niet alleen de buitenlandse kinderen extra begeleiden, maar ook de andere 

kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Daarbij gaat het om kinderen die 

bijvoorbeeld rekenen heel erg lastig vinden of die moeite hebben met taal omdat 

ze dyslectisch zijn. Dan is lezen voor jou heel ingewikkeld, terwijl je een prima stel 

hersens hebt om te kunnen leren. Extra (lees)hulp is dan heel belangrijk! Voor ons 

betekent dat een behoorlijk groot team voor een school met 41 kinderen.  
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Unit-onderwijs 

De school heeft 3 units. Een unit is een ruimte met kinderen uit verschillende 

groepen bij elkaar. Als eerste hebben we unit 0. Die hebben we zo genoemd 

omdat in deze unit alle peuters zitten, kinderen die vanaf 2 jaar naar de 

peuterschool mogen. Op maandag en woensdag telt de groep 12 kinderen met 2 

peuterjuffen, pedagogisch medewerkers heten die officieel. Op donderdag en 

vrijdag is de groep kleiner, 8 kinderen, en dan mag er 1 pedagogisch medewerker 

worden ingezet. Boven de 8 kinderen zijn 2 medewerkers verplicht. Op dinsdag is 

de peuterschool gesloten. 

In unit 1 zitten de kinderen van groep 1 en 2, de kleuters, en de kinderen van 

groep 3. Elke dag staat er 1 leerkracht en 1 leerkrachtondersteuner op deze 

groepen. 

Tenslotte hebben we nog unit 2. Daarin zitten de kinderen van de groepen 4 en 5 

en van 7 en 8. Waar is dan groep 6, zult u denken. Nou, we hebben gewoon geen 

kinderen voor deze groep… Het volgende schooljaar is er dus geen groep 7 en 
daarna geen groep 8. Dat heb je wel eens. 

In unit 2 werken 2 leerkrachten op maandag t/m vrijdag, 1 voor groep 4/5 en 1 

voor groep 7/8. Op maandag t/m donderdag is er bovendien nog een 

leerkrachtondersteuner in de unit en op woensdag en donderdag een extra 

onderwijsassistente voor extra hulp. 

We komen zo, met alle parttimers, de interne begeleidster en de directeur op een 

team van 12 personen! Best luxe voor ons dorp! 

 

Kinderopvang 

Maar dat is nog niet alles! 

Op 1 december aanstaande vindt er een overleg plaats met de wethouder 

Onderwijs van de gemeente, het bestuur van Kopwerk (van de school) en het 

bestuur van Kappio (van de peuterschool) om nog dit schooljaar te kunnen 

starten met de kinderopvang (en het liefst ook een buitenschoolse opvang, BSO!). 

Eerder heb ik in deze dorpskrant al eens geschreven dat daarvoor allerlei zaken 

moeten worden geregeld met de gemeente, zoals vergunningen, misschien 

aanpassing van een bestemmingsplan enz.  

Als u denkt, ja maar het staat er nog steeds niet, wil dat niet zeggen dat er achter 

de schermen niet druk wordt gewerkt. Integendeel! Als het aan ons ligt komt de 

kinderopvang er ruim voor de zomervakantie. We weten (o.a. uit de resultaten 

van het leefbaarheidsonderzoek van ons dorp) dat er een grote behoefte is aan 

kinderopvang van 0 tot 2 jaar en aan buitenschoolse opvang. Daarom spannen we 

ons met alle energie in om dit zo snel mogelijk te kunnen regelen. 

Ik houd u op de hoogte van de resultaten van het overleg van 1 december! 
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Kinderen opgeven 

Mocht u nu al weten of denkt u dat u gebruik wilt gaan maken van deze opvang 

van 0 tot 2 jaar, dan mag u ons dat gerust laten weten! U kunt een bericht sturen 

naar mij als directeur van de school via het emailadres creiler-woud@kopwerk.nl  

Vermeld uw naam en contactgegevens en die van uw kind of kinderen. Ik zorg 

ervoor dat uw bericht terecht komt bij de mensen van Kappio. Inmiddels weten 

we al dat er bij de ouders van 5 kinderen belangstelling is. 

 

Tot zover de berichtgeving over Het Creiler Woud. 

Hebt u vragen, aarzel dan niet die te stellen! U kunt ons op werkdagen altijd 

bellen via het nummer 66 35 36. 

Bekijk ook eens onze (vernieuwde) website, www.creilerwoud.nl  

Ook via deze website kunt u ons een bericht sturen. 

 

Een hartelijke groet namens het voltallige team, 

 

Harry Toebes, 

Directeur 
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Nieuwsbrief S.V.D.K. van november 2022. 

 

Van de bestuurstafel. 

De eerste twee maanden van het seizoen 2022-2023 zijn achter de rug. De eerste 

regiowedstrijden zijn gespeeld en onze eigen activiteiten lopen goed. Alleen missen wij door 

ziek en zeer wat leden en vooral bij het koersballen. Als u dit leest en denkt, ik zou wel eens 

een kijkje willen nemen bij deze activiteit, dan bent u van harte welkom op de 

donderdagmiddagen vanaf 13.30 uur. 

Ons lid Isabel Elias is helaas vorige maand overleden. Zij was een enthousiaste koersbalster 

en biljartster. Zij wordt gemist. 

Janny van Veen, Thea van der Ploeg en Nien Veen wensen wij een voorspoedig herstel en wij 

hopen hen snel weer te zien bij onze activiteiten. 

Wij gaan op 6 november a.s. met 19 leden lunchen bij Van der Valk. Voor het uitje naar 

tuincentrum De Boet was niet veel belangstelling dus dit komt te vervallen. Voor een uitje in 

december willen wij graag wat ideetjes krijgen. Het idee van ons lid Elly is in onderzoek. In de 

nieuwsbrief van december hopen we bekend te kunnen maken wat het gaat worden. 

Wij zijn nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Laat onze mooie vereniging 

niet teloor gaan en als iemand zich geroepen voelt, kom eens praten met het bestuur! 

 

Dagreis naar de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. 

Onze zustervereniging uit Wieringerwerf gaat op 8 december a.s. naar de Orchideeënhoeve 

die dan helemaal in kerstsfeer is. De bus vertrekt om 8.45 vanaf de Cultuurschuur te 

Wieringerwerf. De kosten oor deze reis zijn € 75,00 per persoon. Tussen de middag wordt 

een luxe kerstlunch geserveerd. Bij terugkomst wacht een driegangen keuze menu bij Van 

der Valk. Alles staat en valt natuurlijk bij voldoende deelnemers. U hoeft geen lid te zijn of 

worden van Wieringerwerf. 

Opgave bij W. Steenbakker, tel. 0227-601667 of per email wl.steenbakker@quicknet.nl. 

 

Regiowedstrijden. 

Op vrijdag 14 oktober hebben wij de eerste klaverjaswedstrijd gespeeld in Slootdorp. Helaas 

kwamen wij een speler te kort, maar was iemand uit Wieringerwerf genegen voor 

Kreileroord te spelen. Gerard van der Velde was deze middag onze beste speler en behaalde 

4751 punten en eindigde daardoor op de twaalfde plaats. 

Op 28 oktober hebben onze biljarters de wedstrijd gewonnen tegen Wieringerwerf. Foeke 

van Wanrooij en Cees Rezelman wonnen beide partijen. De biljarters moeten de wedstrijd 

tegen Middenmeer nog inhalen. 

 

Verslag van de regiowedstrijd koersballen Kreileroord-Wieringerwerf. 

Op vrijdag 21 oktober jl. kwamen rond half twee de gastspelers binnen. Na de kennismaking 

kregen ze koffie met koek. Na het tweede bakkie kreeg Wieringerwerf nog de kans om wat 

in te gooien voordat we de wedstrijd gingen spelen. 

Lenie Cardol heette iedereen welkom en deelde de teams samen, zodat we deze eerste 

regiowedstrijd 2022-2023 konden starten. 

Het spelen ging alweer lekker aan beide kanten en de sfeer was ook gelijk goed. Tot aan de 

pauze rolden de ballen lekker heen en weer en was het af en toe spannend.  

In de pauze namen we een hapje en drankje en na de pauze kregen we nog een kans om een 

resultaat neer te zetten. Daar deden we van beide kanten ons best voor.. 
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Uitnodiging 
Het bestuur van de S.V.D.K. nodigt alle leden uit om op  

13 december om 18.00 uur samen de Kerstperiode te beginnen. 

Dat willen wij doen met een warm- en koud buffet, 

gevolgd door een heerlijk dessert buffet bij 

 Restaurant “Bij de Buren” in Wieringerwerf. 

Natuurlijk horen ook de drankjes erbij, zodat we samen 

Kunnen proosten op de feestdagen en  

het komende nieuwe jaar 2023. 

Voor de leden is de avond geheel gratis, maar u moet zich wel  

voor 9 december opgeven. 

Dat kan bij Lenie Cardol, per email, telefonisch of persoonlijk. 

    ht.cardol@hotmail.com   0227-663365 of 06 10301324 

 

Wij hopen alle leden te kunnen verwelkomen.  
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Heeft u Huishoudelijke Hulp !

Recent heeft de gemeente een WMO-
verordening goedgekeurd die betrekking heeft
op de huishoudelijke hulp.
Dit betekent dat alle lopende indicaties
ongeacht de looptijd op korte termijn
opnieuw zullen worden onderzocht en
beoordeeld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand
van een nieuw normenstelsel.
Dit normenstelsel is in detail beschreven en dat
kan in de praktijk betekenen dat na
onderzoek u meer of minder uren
huishoudelijke hulp krijgt.
Uw organisatie wil graag weten hoe u dit
onderzoek hebt ervaren en of er in uw
situatie iets is veranderd.
Met name wil uw organisatie ook weten of u
tijdens het intake gesprek op de
hoogte bent gesteld van de inhoud van het
normenstelsel.
Voorts is het van belang om te weten of u de
gelegenheid is geboden om cliënt
ondersteuning in te schakelen tijdens het
intakegesprek.
U kunt uw ervaringen mondeling, telefonisch
of schriftelijk bij het bestuur van
uw afdeling achterlaten.

Het bestuur van uw ouderen organisatie.

Nieuws van het biljartfront. ( november 2022)
 
Eindelijk is het zover. Na enkele jaren niet meer
met elkaar op stap te zijn geweest door de
corona gaan de biljarters op vrijdagavond 25
november( 10 man) naar Grootebroek om daar
te karten, te steengrillen en te bowlen. Dat moet
ook wel, want het potje van onze
penningmeester Gerrie Edens loopt over en de
biljarters zijn graag bereid om hem daar op een
leuke manier  van te ontlasten.
De onderlinge competitie kent weinig
verrassingen. Of het moet zijn dat Fran
Schelfhout weer op dreef raakt na een
aarzelende start. Gert Jan Zuidersma ontwikkelt
zich ook positief. Hij weet af en toe een partij te
winnen. Heeft alleen nog moeite als hij niet
direct een oplossing ziet, want dan vliegen de
ballen als een raket over de tafel. Michel Hanff
raakt ook weer langzaam in vorm, onze beste
speler, en af en toe is het genot om naar zijn
spel te kijken. Arjan de Klercq speelt meestal
één goede partij op de avond, meestal de eerste,
maar is dan uitgeblust. Waarschijnlijk door het
zware werk. Kriebel, Martin Rebel, heeft tot nu
toe de meeste avonden gemist. Heeft rug - en
schouderproblemen door ook fysiek zwaar
werk. Aan de stamtafel werd afgelopen
vrijdagavond ook geopperd dat zijn vriendin
hem teveel zou belasten. Wouter van den Berg,
die 29 caramboles moet maken en op papier de
tweede beste speler is, laat af en toe zien dat hij
makkelijk in staat moet zijn om elke partij die
29 caramboles te kunnen maken, maar op een
wonderbaarlijke manier lukt dat niet altijd.
 Gerrie Edens en Geert de Vries spelen
wisselvallig en vallen niet echt op. Winnen af
en toe een partij, maar daar is het wel mee
gezegd. Pascal Edens is totaal uit vorm. De
precisie die hij normaliter op tafel op tafel kan
leggen met heel dun spel, laat hem volledig in
de steek. De stamtafel denkt dat hij teveel
twijfelt en resoluter de tafel moet benaderen.
Henk van Bodegom tenslotte doet het na een
hele zwakke start van het seizoen beter en wint
af en toe een partij, maar het moet nog beter
kunnen volgens de analisten van de stamtafel.
Vrijdagavond 16 december is de laatste
speelavond van dit jaar en vanaf dan gaan de
biljarters op Kerstreces.
 
Henk van Bodegom.
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Het is weer zover de contributie voor 2023 mag weer worden betaald.  Dit kan ook weer via een
QR-Scan. Scan de code en u kunt via de APP betalen.
Het lidmaatschaps geld betalen kunt u ook, doen door 10 euro over te maken op:
Rabobank
TNV Dorpsraad Kreileroord
IBAN:  NL67RABO03704.22.546.
Onder vermelding: naam, straat en huisnummer.
 
Of het geld mag in een envelop:
Deze envelop kunt u in de brievenbus doen van de Penningmeester van de  Dorpsraad
Kreileroord, Bollenstraat 24.
Vermeld op de envelop, of op een briefje in de envelop:
naam, straat en huisnummer
 
 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yHNByTzrQqCuZ1h8pTK3JQ

Als u de QR code opent, krijgt u dit op uw scherm te zien.
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Spouwmuurisolatie update van Ferdinand

We zijn hard op weg om de energierekening
omlaag te krijgen. Iedereen heeft een gratis
energiescan kunnen laten doen. Heb je dat nog
niet gedaan, dan kun je je nog aanmelden. Het
duurde soms een tijdje voor de adviseur langs
kon komen, maar het bedrijf Susteen heeft extra
mensen ingeschakeld. Dus de achterstanden
worden snel weggewerkt. Ook kon iedereen
voor
70 euro tochtstrips en andere bespaarders
kopen. Heb je dat nog niet gedaan? Bestel dan
snel,
want de actie eindigt waarschijnlijk eind
december.
Er komen nog meer acties: binnenkort gaat het
bedrijf Heatpulse warmtefoto’s maken. Daarop
kun je zien op welke plekken je woning warmte
‘lekt’. Je krijgt ook advies wat je eraan kunt
doen. De foto’s worden op een koude nacht
gemaakt. Via Facebook laten we je weten
wanneer, zodat je weet wat eraan de hand is.
We zullen de politie ook waarschuwen. De
scanners zijn herkenbaar aan ‘Heatpulse’ hesjes.
Wil je niet dat jouw huis wordt
gefotografeerd? Dan kun je dat doorgeven aan
bewoners die binnenkort langskomen met een
intekenlijst.  

Bij veel huizen blijkt de spouwmuurisolatie te
zijn verdwenen. Dat willen we gezamenlijk
laten herstellen. Voor dat kan gebeuren, komt
er eerst een vleermuisonderzoek. Want we
willen voorkomen dat de dieren vast komen te
zitten in de spouw. Dat overleven ze niet en
bovendien kan het problemen geven zoals
stank. Een ecoloog van Smit Groenadvies gaat
bij

alle woningen langs om te kijken of er sporen
van vleermuizen te zien zijn. Woningen waar
dat niet het geval is, mogen direct worden
geïsoleerd. Lijkt het er wel op dat er
vleermuizen in
de muur kunnen zitten, dan moet dat eerst
verder worden uitgezocht. Die worden later
geïsoleerd. Het vleermuisonderzoek gebeurt in
de komende weken. We vragen je om de
ecoloog in je tuin te laten kijken.  
Er is ook bij vier woningen in de kruipruimte
gekeken. Die bleek overal erg vochtig te zijn.
Bodemisolatie kan een oplossing zijn. Maar
misschien zijn er andere oplossingen. Dat
wordt
nog uitgezocht. .

Vriendelijke groet,  
Ferdinand Pronk
Aanjager Energiebesparing en Groene Warmte

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 12 december 2022. 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.
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Dorpskrant 2023

Het bestuur is druk bezig geweest om de opties
voor het uitgeven van de Dorpskrant voor
volgend jaar uit te werken. Hierbij is gekeken
naar de kwaliteit, kosten, zelf drukken of laten
drukken. In 2022 is de Dorpskrant gesponsord
door de stichting Kreiler2002rd en Hollands
Kroonse Uitdaging waardoor het mogelijk was
deze huis-aan-huis te bezorgen. Dit om zoveel
mogelijk bewoners te betrekken bij de
activiteiten en ontwikkelingen in Kreileroord.
Op 23
november vind er een extra ledenvergadering
plaats om de toekomst van de dorpskrant te
bespreken. Dit naar aanleiding van
opmerkingen tijdens de Algemene
Ledenvergadering in
mei. Samen met de leden wil het bestuur de
opties bespreken en een besluit nemen over de
toekomst van de Dorpskrant.

Raadscafé
De gemeente Hollands Kroon is van plan om
elke maand een raadscafé te houden. Sandra
Hak heeft de dorpsraad hierop gewezen en na
overleg komen de raadsleden op donderdag 19
januari naar Kreileroord. Aanvullende
informatie volgt nog.

Wat is het raadscafé?
Het raadscafé is een mogelijkheid voor

BERICHT VAN ORANJEVERENIGING
KREILEROORD
 
Beste lezers,
Wij zijn erg blij jullie te kunnen vertellen dat het
bestuur van de Oranjevereniging wordt
versterkt door twee personen: Bart Scholten en
Melvin van der Zee. We hopen er volgend
jaar weer een mooie Koningsdag van te kunnen
maken!
Vind je het ook 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 januari/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.
Groeten van Oranjevereniging Kreileroord,

Jolanda, Enny, Iris, Deborah, Bart en Melvin

IJsbaan

De bankjes van de ijsbaan zijn in de botenlak
gezet. Hierdoor is het hout extra beschermt
tegen de weersinvloeden. Bij controle van de
verlichting is gebleken dat de (prik)kabel waar
de verlichting op is aangesloten grotendeels
defect is. Deze was tijdens de vorige ijsperiode
al
gerepareerd, maar is nu echt afgeschreven. De
verwachting is dat de lampen wel in orde zijn,
deze zijn door sponsoring van de stichting
Kreiler2002rd in 2021 vervangen. Het bestuur
heeft besloten een nieuwe kabel te bestellen
zodat er ook ’s avonds geschaatst kan worden
als
de ijsbaan deze winter open kan gaan.

Namens de Dorpsraad,
Henk Hotting

inwoners, bedrijven of instanties (hierna:
inwoner) om
met raadsleden in gesprek te gaan. Dit kan gaan
over een onderwerp wat staat op de agenda,
maar dat hoeft niet.

Hoe werkt het?
Op donderdag, een week voor de
raadsvergadering, is het raadscafé. Een groepje
raadsleden
gaat in gesprek met de inwoner over het
onderwerp waarover hij of zij wil praten. Na
een
tijdje worden de raadsleden gewisseld, zodat de
inwoner ook de andere raadsleden kan
spreken. Inwoners hoeven dus niet voor een
grote groep te staan om hun verhaal te
vertellen.
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De Kas presenteert: Rose Marin 
 
Zin in een avondje folk/americana?
Op Vrijdag 25 November verwelkomd De Kas
in Hippolytushoef songwriter Rose Marin uit
Haarlem die momenteel meedoet aan de
Popronde!
 
De Kas organiseert sinds vorig jaar November
concerten in de leefkas die in de achtertuin van
organisator en zangeres Dina staat. Toen Dina
op Wieringen kwam te wonen (in 2021), voelde
ze de behoefte om een plek te creëren waar
mensen in een intieme setting konden genieten
van muziek met als achtergrond de weilanden
en de zeedijk. Vanaf het eerste moment was al
het een groot succes, alle concerten die ze tot nu
toe heeft georganiseerd verkochten uit. 
 
Ze ontving artiesten zoals; Lindsay Clark (US),
Timo de Jong, Max Poolman en zelf trad ze ook
op. Ditmaal ontvangt Dina een bijzondere dame
uit Haarlem, namelijk, Rose Marin. ‘Daar kijken
we erg naar uit!’ Zegt organisator Dina. ‘Ik vind
het belangrijk dat ook vrouwen goed
vertegenwoordig worden in de muziek
industrie en vaker een podium krijgen. De
cijfers liegen er niet om en de verdeling in de
programmering van artiestes en songwriters is
niet in balans. ‘Ik concentreer mij op de
gelijkwaardigheid, want dat vind ik erg
belangrijk!’. Rose Marin heeft een prachtige
stem en maakt hele mooie persoonlijke
nummers. ‘Ik ben er zeker van dat de
“Wieringers” een hele mooie avond gaan
beleven’, zegt Dina. 
 
Meer over Rose Marin:
 
De woorden op papier zetten, is voor Rose
Marin de enige manier om haar verhaal te
vertellen. Waar ze in het echte leven een
gesloten boek is, geeft ze zich in haar muziek

volledig bloot. In een blend van Americana en
folk, komen herkenbare situaties in ieders eigen
verbeelding tot leven.
 
Datum: Vrijdag 25 November 2022
Aanvang: 20:00 uur
Kaartjes: 12,50 euro
 
Kaarten verkrijgbaar via: https://www.
dinamusic.nl/dekasconcerten
 
Rose Marin
https://linktr.ee/rosemarin?utm_source=
linktree_profile_share
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"HOOR WIE KLOPT DAAR KINDEREN"
 
Hoor wie klopt daar kind’ren,
hoor wie klopt daar kind’ren,
hoor wie tikt daar zachtjes tegen ‘t raam.
‘t Is een vreemd’ling zeker,
die verdwaald is zeker,
ik zal eens even vragen naar zijn naam.
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
breng ons vanavond een bezoek
en strooi dan wat lekkers,
in de één of andere hoek.
Stoute kind’ren, zegt hij,
krijgen knorren, zegt hij,
of een zakje, zegt hij, met wat zout.
Want je weet wel, zegt hij,
dat Sint Nicolaas, zegt hij,
van die stoute kind’ren heel niet houdt.
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
breng ons vanavond een bezoek,
en strooi dan wat lekkers,
in de één of andere hoek. (Koekoek!)

"ROMMEL DE BOMMEL WAT EEN
GESTOMMEL"
 
Rommel de bommel,
wat een gestommel,
hoor ik me daar op de zolder.
Rinkeldekinkel, wat een gerinkel,
wat een geholderdebolder.
Dat is Sinterklaas
met zijn knecht Pieterbaas,
die zijn weer uit Spanje gekomen.
Ze hebben weer zakken
en manden en pakken,
vol lekkers en moois meegenomen.
Ze gaan met gemak
met hun paard op ’t dak,
geen regen of wind kan hen hinderen.
Ze vragen meteen
door de schoorsteen dan heen:
“Zijn hier ook nog stoute kinderen?”
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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. November 2022.
 
Kerstbingo.
 
Zet het maar in uw agenda. Op zaterdag 10
december wordt er weer een Kerstbingo
georganiseerd door de voetbalclub. Door
corona zijn enkele jaren over geslagen, maar op
deze avond kan u de schade inlopen door
vrijgevig te zijn. Deborah en Iris zijn weer
drukdoende om de nodige prijzen via sponsors
binnen te slepen. De zaal is open vanaf 19.30
uur en de koffie staat dan klaar. De bingo
begint om 20.00 uur.
 
Ons seniorenteam.
De Westfriese afdeling waar ons team nu in
speelt, blijkt toch van een beter niveau te zijn
dan de Helderse afdeling. En ook sportiever. Er
wordt elke week wel verloren en dat komt
voornamelijk, omdat er in de voorhoede
stootkracht gemist wordt en ook de bal niet
goed kan worden vastgehouden. Ook de
scherpte om de kansen die evengoed gemaakt
worden, mist. Afgelopen zondag werd er tegen
de Zouaven uit Grootebroek gespeeld. En met
dikke cijfers verloren. Volgende week zijn ze

vrij en de week erop spelen ze tegen de
onderste. Daar ligt misschien wel een kans om
van de hatelijke nulstand af te komen.
Het bestuur.
Komende woensdagavond, 16 november,
vergadert het bestuur weer. Aanvang 16.30 uur.
 
Henk van Bodegom.
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Wethouders Peters en Leever ondertekenen
het Betonakkoord  17-11-2022
 
 
Beton ligt overal buiten. Op wegen, fietspaden
en bruggen. Het maken van beton is erg
milieuvervuilend. Dit komt omdat er veel CO2
vrijkomt bij het maken van cement. Er is ook
veel water voor nodig. Daarom sluiten we ons
aan bij het Betonakkoord. Dit betekent dat we
ons houden aan de eisen uit dit akkoord.
Bijvoorbeeld doordat we in onze openbare
ruimte alleen circulair beton gebruiken. Dat is
beter voor mensen, planten en dieren.
Hollands Kroon streeft naar een circulaire
economie in 2050
In een circulaire economie gebruiken we
producten zo lang mogelijk. Door ze te
herstellen, te hergebruiken of ze te recyclen
naar een ander product. We hoeven dan geen
nieuwe grondstoffen te winnen. Zoals ijzererts
voor staal of kalksteen voor cement. In een
circulaire economie bestaat er dus geen afval
meer.
Het maken van nieuw beton veroorzaakt
ontzettend veel CO2 uitstoot
Door het Betonakkoord te ondertekenen, zetten
we in op alternatieven voor beton. En waar dit
niet kan op circulair beton. Dit is beton dat
wordt gemaakt van oud beton.
Voor het beton dat wij gebruiken zijn wij
afhankelijk van leveranciers. De
Grondstoffenbank Agriport is een van die
leveranciers. Zij maken van oude grondstoffen
zoals beton, weer nieuwe grondstoffen. Voor
een circulaire economie hebben we iedereen
nodig. Daarom heeft de Grondstoffenbank
Agriport ook het Betonakkoord ondertekend.

Militaire oefening IJsselmeer  16-11-2022
 
Van 5 tot en met 9 december 2022 wordt er een
militaire oefening gehouden. De oefening speelt
zich af in de omgeving van en op het
IJsselmeer.
Doel en omschrijving van de oefening
De Surface Assault and Training Group (SATG)

   
 
 
 

zorgt voor de continue beschikbaarheid van
amfibische middelen, vaartuigen en
bijbehorende voertuigenpakket. Hierdoor
garanderen ze amfibische inzetbaarheid van de
krijgsmacht wereldwijd.
Daarnaast zorgt het SATG voor het amfibisch
programma voor opleidingen en operationele
eenheden van de krijgsmacht. De hieronder
genoemde activiteiten vinden plaats:
In de aangegeven periode oefent de eenheid op
en rond het IJsselmeer en in de omgeving van
Medemblik;
Cursisten worden opgeleid in het navigeren,
ankeren, manoeuvreren en het beoefenen van
landen met de vaartuigen;
Voor het landen wordt het strand gebruikt bij
Medemblik.
De oefenende eenheid zal:
In principe alleen gebruik maken van openbare
wegen, paden en terreinen;
Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige
eigenaar of beheerder van het terrein. (Indien
niet openbare wegen, paden en terreinen
gebruikt wordt.);
Alles eraan doen om overlast en hinder te
voorkomen.
Klachten
Heeft u vragen of klachten over bijvoorbeeld
geluidsoverlast of het gedrag van een
medewerker van Defensie? Bekijk op www.
defensie.nl wat u hier mee kunt doen.
Schaderegeling
Is er schade door de oefening ontstaan? U kunt
dit melden bij de sectie claims van Defensie.
Vermeld hierbij zoveel mogelijk gegevens zoals:
Eenheid;
Kenteken voertuig;
Datum en tijd;
Plaats;
Soort schade.

De Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP) is in de 1e plaats
bedoeld voor het vervoer van personeel.
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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                                  


