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Jaarverslag Secretariaat 2015
Voor u ligt het jaarverslag van de Dorpsvereniging Groet. Een jaar waarin de dorpsvereniging haar
derde lustrum vierde, het bestuur zeven maal heeft vergaderd en vertrouwde evenementen heeft
georganiseerd. Een jaar waarin het ledenaantal stabiel bleef op iets meer dan driehonderd leden.
Het afgelopen jaar hebben we drie nieuwsbrieven huis-aan-huis in ons dorp verspreid.
De Facebook pagina (geopend in 2012) wint nog steeds aan belangstelling. In 2015 is het aantal volgers
gegroeid van 500 naar meer dan 700. Deze pagina is een belangrijk middel om bewoners van ons dorp
(en soms ver daarbuiten) te informeren over de activiteiten van de dorpsvereniging. Omdat niet alle
leden van de dorpsvereniging en bewoners van ons dorp gebruikers van Facebook zijn zullen we, ook
in 2016, doorgaan met het uitbrengen van papieren nieuwsbrieven.
De website trekt minder bezoeken (1800 dit jaar versus 3000 vorig jaar) maar dat is, gezien de groei
van facebook, niet vreemd. De website zal, net als de nieuwsbrief, ook in 2016 een vast onderdeel van
onze communicatie blijven.
Begin 2014 is het nieuwe dorpsplan aan de bewoners gepresenteerd. In de lente van dat jaar heeft het
college het plan aangenomen en getekend. Door de verkiezingen en reorganisatie bij de gemeente is
het niet gelukt om in volle vaart met het plan aan de slag te gaan. Sinds begin 2015 zit er schot in de
zaak.
Er heeft tweemaal overleg plaatsgevonden met de wethouder en we hebben een bijeenkomst met de
gemeente en overige wijk- c.q. dorpsverenigingen bijgewoond.
Voordat u verder leest over de activiteiten in het afgelopen jaar, willen we de vrijwilligers bedanken
die het reilen en zeilen van onze vereniging mogelijk maken. Meer dan tachtig verschillende
vrijwilligers waren dit jaar betrokken bij activiteiten en dachten mee over de organisatie.
Een woord van dank aan de verschillende bedrijven die ons gesponsord hebben is ook op zijn plaats.
Als laatste onze dank en waardering voor de gemeente Bergen en haar medewerkers die ons actief
hebben ondersteund met het verlenen van vergunningen, de uitvoering van het dorpsplan en
financiële bijdragen aan de kosten van sommige activiteiten.
We hopen dat we het komende jaar weer op iedereen mogen rekenen bij het realiseren van de
geplande activiteiten. Met het jaarverslag van de evenementen van 2015 willen we het jaar
doornemen en bij u herinneringen oproepen.
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Jaarverslag Evenementen 2015
Het hele jaar: Ouderensoos.
Sinds 2012 organiseert de dorpsvereniging een ouderensoos bij restaurant café Mereboer. Theo Voogt
en Cees van Egmond hebben hier destijds het initiatief voor genomen en in 2015 is hun werk
overgenomen door Sonja en Carlo van Houten. Het afgelopen jaar is Theo helaas overleden. Theo heeft
ons, samen met Cees, een bloeiende activiteit achtergelaten en we zijn hen, niet alleen daarvoor,
erkentelijk. Elke 1e en 3e donderdag van de maand komen ouderen van Groet en Camperduin samen
in ‘de huiskamer’ van café Mereboer en inmiddels is het aantal deelnemers uitgegroeid tot boven de
50. Elke maand is er een gastspreker die verhaalt over dat wat in Groet en omgeving van belang is of
was.
Het hele jaar: Exposities in Commer-in op woensdag-, zaterdag en zondagmiddag.
Afgelopen jaar heeft de dorpsvereniging zes exposities georganiseerd in Commer-in.
Periode
Januari februari
Maart april
Mei juni

Exposant
Kees Bloedjes
Joop Nagelhout
Ton van der Leeden en
Toos Noom-Janssen

Juli augustus
September oktober
November december

Ellen Bakker
Henk Snip
Annelies Kouw

Onderwerp
Schilderijen
Schilderijen
Hand gebonden
boeken en grafische
technieken
Foto’s
Strandvondsten
Schilderijen

Bezoekers
132
184
152

429
274
228

Commer-in is wekelijks 3 middagen geopend en daarvoor zijn we de 20 gastvrouwen/gastheren en
beheerder Arian en zijn vrouw Imke zeer erkentelijk. Tijdens de romantische avondbraderieën in juli
en augustus is Commer-in ook geopend. De marktmeester heeft er dan zijn thuisbasis en het bestuur
zorgt er, samen met de exposanten, voor dat alle bezoekers er een warm welkom krijgen. Die extra
openingstijden in het zomerseizoen dragen bij aan het grote aantal bezoekers in die maanden.
Dat Commer-in in een behoefte voorziet is voor iedereen duidelijk maar dat meten we ook graag af
aan het aantal bezoekers. Afgelopen jaar is dat weer secuur bijgehouden waardoor we circa 1400
bezoekers hebben kunnen turven. Dat aantal is inclusief 250 bezoekers tijdens de romantische
avondmarkten. In november hebben Arian en Imke weer de een gezellige avond georganiseerd voor
alle vrijwilligers van Commer-in.
In het verleden kende Commer-in openingstijden per seizoen. De vrijwilligers hebben besloten om
voortaan het hele jaar, op woensdag, zaterdag en zondag geopend te zijn van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Dat maakt de communicatie over Commer-in ook veel eenvoudiger.

27 april: Koningsdag
Net als in 2014 begonnen de activiteiten (tekenen/kleedjesmarkt) eerder dan de koffietafel en formele
opening. Dat werkt prima want op het moment van de opening/koffietafel waren er veel meer
bezoekers aanwezig dan voorheen. Het aantal deelnemers aan de kleedjesmarkt was conform
verwachting en, samen met het prachtige weer, hielp dat mee aan de vroege opkomst. We waren blij
met de aanwezigheid van de wethouder die de officiële opening verrichtte en ook dit jaar waren de
‘Oldtimer-mensen’ weer van de partij. Onze ontvangst blijkt zo hartverwarmend te zijn dat zij ons dorp
geen enkel jaar meer willen overslaan. Nieuw dit jaar was dat de brandweer ’s morgens aanwezig was
om samen met de kinderen het duin aan de Hogenolweg lekker nat te maken.
’s Middags werden we gastvrij ontvangen op het terras van café Mereboer en kon de fietspuzzeltocht
van start gaan. We prijzen ons gelukkig met de enthousiaste deelname van de jonge vrijwilligers tijdens
deze puzzeltocht. De opdrachten tijdens de fietstocht waren voor alle leeftijden goed te doen en de
indeling (langere stukken aan het begin van de tocht en frequent pauzeren aan het einde van de tocht)
werkt prima. In het begin van de tocht zijn de jonge kinderen immers nog niet moe en kunnen ze
makkelijk een langer stuk fietsen. Daarom stoppen we de meeste opdrachten in het 2e deel van de
puzzeltocht.
Na afloop van de puzzeltocht verzamelde het dorp zich weer op het plein en, terwijl de kinderen zich
vermaakten met de spelletjes en Belletje Sterk hadden de ouders alle tijd om met elkaar bij te praten
en de saamhorigheid in ons dorp te vieren.
Even wat Feiten:
- Er zijn 300 tompouces en 100 soesjes uitgedeeld;
- De opkomst was fantastisch en we ontvangen ook bewoners uit de buurdorpen;
- Iedereen is welkom;
- De inhoud van de melkbus hebben we meermaals geteld omdat we niet konden geloven dat er
echt 548 Euro in zat. Hoogste donaties ooit!
11 juni: Nationale buitenspeeldag
Ongeveer 190 kinderen hebben deelgenomen aan deze speelmiddag. Dat zijn er ongeveer 30 meer
dan vorig jaar. In verband met de grootte van het springkussen was weer gekozen voor de beschutte
locatie van het veldje op de hoek Meeuwenlaan – Kemphaanweg. Dat kan volgend jaar anders zijn.
De beste brandweer van heel Nederland was weer paraat en leerde de kinderen hoe zij brand konden
blussen en de welverdiende bedanktaart hebben we een week later afgeleverd bij de kazerne.
Het was een gezellige zonnige dag waarbij de kinderen op vuurkorven zelf stokbrood bakten, sprongen
op een hilarisch groot springkussen – voor de kleintjes was er een apart klein springkussen - ijsjes
likten, popcorn poften en een groot gat sloegen in onze voorraad stoepkrijt. Het belangrijkste van alles:
Ze hebben heerlijk samen gespeeld en er waren veel ouders aanwezig om een oogje in het zeil te
houden en een handje te helpen. Dat maakt het voor de vrijwilligers een genot om deze activiteit te
organiseren.
Alle maandagen in juli en augustus: Romantische avondbraderie
Op de maandagavonden in juli en augustus is iedereen welkom op de Romantische avondbraderie. Dit
jaar kenden we 9 avonden in deze maanden. De braderie is, naast de lidmaatschappen, één van de
grootste inkomstenbron van de dorpsvereniging. Ook voor de monumentencommissie geldt dat een
formidabel gedeelte van de financiën, die worden aangewend voor het onderhoud van de Witte
huisjes en het Witte Kerkje, daar worden verzameld. Afgelopen jaar echter vielen de opbrengsten voor
zowel de dorpsvereniging, de monumentencommissie als de marktkooplui tegen. We denken dat
volledig te kunnen toeschrijven aan de belabberde weersomstandigheden op de maandagavonden in
2015. Welgeteld kenden we drie avonden met droog en (relatief) windstil weer. Tegen slecht weer kan
zelfs het fantastische werk van marktmeester Jan van Assem en zijn maatje Hans Sevenhuijsen niet op.
Zij zorgen ervoor dat alles perfect is geregeld.

Uit de metingen die we dit jaar tijdens de braderie hebben gehouden blijkt dat grofweg 70% van de
bezoekers toerist c.q. gast in ons dorp is. Met het organiseren van de avondbraderie dragen we dus bij
aan het doel om Groet, ook toeristisch, op de kaart te zetten.
Het belangrijkste blijft misschien toch wel dat we als dorpsbewoners ’s zomers een wekelijks moment
hebben om elkaar te ontmoeten.
21 augustus: Lichtjesavond
De scholen waren net weer een week begonnen en toen was het zover: De traditionele lichtjesavond
in Groet. Dit jaar alweer voor de 58e keer!
Ook dit jaar zat het weer mee; het was zelfs een zwoele avond en de medewerking van onder meer
het Trompetterkorps Alkmaar Senioren en Junioren, de Fanfare Showband Heiloo, Drumband
Callantsoog (Muziekvereniging Zijpe), Muziekvereniging Kunstzin Julianadorp en Muziekvereniging
WINNUBST (Knorhanen) was de optocht een groot succes.
De route door Groetincke werd meegelopen door veel kinderen en ouders en de straten waren als
vanouds weer versierd met lichtjes en eindigde bij het Witte Kerkje.
Het laatste optreden werd verzorgd door Blaaskapel “ De Knorhanen”, die er niet genoeg van konden
krijgen en na afloop in het dorp op de terrasjes doorspeelden. Voor de kinderen was er een traktatie
in de vorm van chips en ook Sjon met zijn oliebollenkraam was weer aanwezig. We kijken terug op een
mooie lichtjesavond. Een traditie die we, met dank aan de vrijwilligers nog lang in ere zullen houden.
29 augustus: Dorpsfeest 15 jarig bestaan
Op 29 augustus vierden we het dorpsfeest ter gelegenheid van het vijftien jarig bestaan van onze
dorpsvereniging. Het feest vond plaats op het terras van café Mereboer. De feestcommissie was druk
bezig geweest met de organisatie en had gezorgd voor muziek en hapjes. Het was een mooie avond,
geen regen en niet te koud. De band, bestaande uit Peter Broersen, Bert van Baar en Rob de Jonge,
zat lekker warm op een podium onder onze nieuwe tent. Zij verzorgden heerlijke achtergrondmuziek.
In het begin was het wat rustig, maar het was ook nog vroeg op de avond. Na een uurtje kwam de loop
erin en werd het echt gezellig. Er werden hapjes (kaas, worst en later ook wraps) rond gebracht en
het werd een genoeglijke avond. Over vijf jaar doen we het over en hopen we op een nog grotere
opkomst van leden en niet-leden. We zullen er dan, qua PR, nog een tandje bovenop doen.
11 november: Sint Maarten
De dorpsvereniging heeft ook dit jaar weer georganiseerd dat de kinderen uit Groet op 11 november
met hun lampion een bezoek konden brengen aan de Witte Huisjes. Een deskundige jury van het
onderwijsteam van de Groeter basisschool Het Klimduin had daar zitting om een oordeel uit te spreken
over de mooiste lampions en de mooiste liedjes. Zo’n 120 kinderen brachten een bezoek aan de Witte
Huisjes. Dit waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar.
Opvallend was dat er naast de gebruikelijke “koe en slager” toch ook wel heel bijzondere liedjes ten
gehore werden gebracht. Alle kinderen zijn getrakteerd op een zakje snoep en ook de juryleden
(meester Paul, juffrouw Margret en Ben) hebben een attentie ontvangen voor hun bijdrage aan dit
kinderfeest. De kinderen die in de prijzen zijn gevallen, hebben diezelfde week nog hun cadeaubon
ontvangen. Een speciaal bedankje gaat uit naar Ellen voor het organiseren van deze avond.

15 december: KerstGroet
Gewapend met gereviseerde tenten arriveerden de vrijwilligers aan het begin van de middag bij het
burenbleekveld. De familie Mulder leverde stapels strobalen, Jan van Mourik arriveerde met de
schaapjes, vier vrijwilligers bouwden het bleekveldje om tot feestlocatie. Aan het einde van de middag
was alles gereed om het dorp te ontvangen. Robin stond klaar met de zeepkloppers zodat kinderen
zelf popcorn konden maken, in de keuken van de familie Druijven werd erwtensoep opgewarmd, de
lichtjes in de kerstboom brandden, Maup reed nog snel even naar Alkmaar om de glühweinketel op te
halen, Scrooge deed zijn hoge hoed op, Michael Bublé zong over Santa Claus, de glühwein was warm,
de chocomel een beetje lauw, de kerstkransjes lagen op schalen, de fakkels brandden, Milou, Miranda
en Sanna verzorgden de horeca, er was absoluut geen wind en het was gewoon warm.
Aan het begin van de avond arriveerden alle leerlingen basisschool ’t Klimduin met hun ouders, opa’s
en oma’s en het volledige lerarenkorps. Het blijft lastig tellen maar we schatten dat er meer dan 400
dorpsgenoten genoten hebben van het optreden van muziekvereniging de vriendschap, liedjes van de
kinderen van de basisschool en het saamhorig samenzijn op het mooiste plekje van Groet.
Iedereen is welkom.

