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Jaarverslag Secretariaat 2016
Voor u ligt het jaarverslag van de Dorpsvereniging Groet. Een jaar waarin de dorpsvereniging haar 16de
verjaardag vierde, het bestuur zeven maal heeft vergaderd en vertrouwde evenementen heeft
georganiseerd. Een jaar waarin het ledenaantal stabiel bleef rond 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 2016 is het aantal volgers
met 10% gegroeid naar 775. 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 2017,
doorgaan met het uitbrengen van papieren nieuwsbrieven.
De website trekt opnieuw minder bezoeken (1500 dit jaar versus 1800 vorig jaar en 3000 bezoekjes in
het jaar daarvoor) maar dat is, gezien de groei van facebook, niet vreemd. De website zal, net als de
nieuwsbrief, ook in 2017 een vast onderdeel van onze communicatie blijven.
Er heeft éénmaal, samen met Camperduin, overleg plaatsgevonden met de wethouder.
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 2016 willen we het jaar
doornemen en bij u herinneringen oproepen.
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Jaarverslag Evenementen 2016
Het hele jaar: Ouderensoos.
Sinds 2012 organiseert de dorpsvereniging een ouderensoos. 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. 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.
Commer-in is wekelijks, op woensdag- zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur
geopend voor publiek. De belangrijkste activiteit is het organiseren van exposities. Afgelopen jaar
hebben de 20 gastvrouwen en gastheren er zes exposities georganiseerd.
Periode
Januari februari
Maart april
Mei juni
Juli augustus
September oktober
November december

Exposant
Willy Klaver (Isabella Montain)
Betty van het Kaar
Ben Wouda
Marion Sman
Joop Nagelhout
Dina Huisinga

Onderwerp
Pastels
Schilderijen
Bronzen beeldjes & schilderijen
Beelden
Houtsnijwerk
Schilderijen

Bezoekers
146
184
183
162
181
204

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. De bezoekers tijdens die extra openingstijden worden niet
geteld maar het zal duidelijk zijn dat het werkelijk aantal bezoekers hoger is dan weergegeven. In 2015
is dat wel secuur bijgehouden en toen bleek dat de maandagavonden resulteerden in 250 additionele
bezoekers.
Op 11 en 12 juni was het ‘Schik-weekend’. Commer-in deed mee aan deze kunstroute van Schoorl,
Groet en Camperduin. Ook de basisscholen deden daaraan mee. Circa 100 schoolkinderen en 300
volwassenen brachten een bezoek aan Commer-in. Ook deze aantallen zijn niet meegenomen in de
bovenstaande aantallen.
Tijdens de `Groet uit Schoorl Run` in februari was Commer-in de gehele dag geopend voor publiek. Er
was tevens een EHBO post gevestigd en de muzikanten werden er opgevangen en opgewarmd.
Op 25 november hebben Arian (beheerder Commer-in) en zijn vrouw Imke weer de gezellige avond
georganiseerd voor alle vrijwilligers van Commer-in als dank voor hun inzet.

27 april: Koningsdag
Voor het maken van een verslag van Koningsdag 2016 in Groet, blader ik door de foto’s die op de site
van de Dorpsvereniging staan. Ook neem ik het programmaboekje ter hand om nog even na te lezen
wat er allemaal op deze dag gepland stond. Ik kan concluderen dat we, net zoals de afgelopen jaren,
een zeer compleet en gevarieerd programma hebben gehad.
Voor het organiseren van deze Koningsdag zijn vele avonden aan vergaderen voorafgegaan. Op tijd
alle benodigdheden, materialen en vrijwilligers regelen, zodat alles op woensdag 27 april vlekkeloos
kon verlopen. En dat deed het ook.
De dagen voor koningsdag had het behoorlijk geregend en was het guur en onaangenaam, maar op de
dag zelf was het droog en redelijk waarbij de zon zich ook nog af en toe liet zien! Met een tiental
vrijwilligers werd de dag vroeg begonnen met een bak koffie bij café Mereboer, waarna er op de
Kerkbrink werd begonnen met het “opbouwen”.
De oranje vlaggetjes ophangen, tafels en stoelen voor de koffietafel, de kraam voor het uitdelen van
de gebak en de partytent voor muziekvereniging de Vriendschap.
De brandweer maakte zich gereed voor allerlei spuitactiviteiten, de 14 meter lange stormbaan en
kinderspringkussen werden opgeblazen, schipper Kee bouwde zijn decor op en de eerste
kleedjesverkopers diende zich ook al aan.
Kinderen leefden zich uit met straattekenen, de suikerspinmachine werd aangesloten en na, her en
der, nog een paar leuke spellen neergezet te hebben was de feestelijke dag begonnen. Om 10:00 uur
werd de officiële opening verricht door wethouder Odile Rasch.
Het middagprogramma begon met een fietspuzzeltocht, waarbij men zowel in Groet als in Schoorl van
start kon gaan. Na circa 2 uur gefietst te hebben met afwisselingen van allerlei leuke vragen en
opdrachten was er bij café Mereboer de prijsuitreiking en aansluitend een kinderbingo.
Met het “1234 Hoedje Van Papier” werd de kennis en vaardigheden van een ieder die hieraan
meedeed getest. Als afsluiting konden de kinderen, in een ter beschikbaar gestelde zomerwoning,
kijken en knutselen bij de voorstelling “Koning Ik” van poppentheater Belletje Sterk.
We kunnen wederom terugkijken op een zeer geslaagde en goed georganiseerde Koningsdag, die
alleen maar mogelijk gemaakt kon worden dankzij de medewerking van veel enthousiaste vrijwilligers.
Bedankt allemaal.

8 juni: Nationale buitenspeeldag
We hebben het aantal kinderen dat meedeed met onze buitenspeeldag niet goed kunnen tellen maar
we denken dat het aantal aardig vergelijkbaar is met het aantal van voorgaande jaren. 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 elk 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, elkaar
van een springkussen probeerden te gooien – voor de kleintjes was er een apart klein springkussen ijsjes likten, popcorn poften maar het belangrijkste van alles: Ze hebben heerlijk samen gespeeld. Er
waren ook weer veel ouders aanwezig die hielpen een oogje in het zeil te houden. 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.
Het is een landelijke trend dat bezoekersaantallen en ook uitgaven op markten en braderieën achteruit
gaan. Verklaringen die daarvoor genoemd worden zijn, het aantal markten dat er georganiseerd wordt,
dat de plaats van de markt feitelijk is overgenomen door winkels zoals de Action. Vorig jaar viel de
omzet voor de marktkooplui gelukkig mee maar we zullen als vereniging en als dorp actiever moeten
worden in het promoten en bezoeken van onze markt. Ook gaan we, op de markt zelf meer zaken
organiseren die het voor bezoekers meer de moeite waard maken om de markt wekelijks te bezoeken.
Hierbij denken we aan wisselende kramen met kunstenaars. Marktmeester Jan van Assem en zijn
maatje Hans Sevenhuijsen blijven actief voor onze markt.
Uit de metingen die we in 2015 tijdens de braderie hebben gehouden bleek 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
Voor vrijdag 2 september 2016 stond de lampionoptocht en lichtjesavond van Groet weer gepland.
Alweer de 59e editie!
Met veel enthousiasme verzamelen rond 20:30 uur de muziekkorpsen zich op de parkeerplaats van
Groet. Parkeerplaatsen voor de auto’s van de muzikanten worden in de woonwijken gezocht, want de
parkeerplaats staat helemaal vol. Maar liefst 6 korpsen lopen er dit jaar mee, waarbij er zelfs een aantal
zijn bedankt omdat we ons aan een budget moeten houden en het anders te “druk” wordt.
De Knorhanen uit Den Helder gaan het dorp in en amuseren het publiek, bij diverse horeca
gelegenheden, met hun vrolijke en enthousiaste muzikale optreden.
De overige korpsen lopen naar de Bokkesprong alwaar er om 21:00 uur van start gegaan zal worden
met de optocht. Muziekvereniging Zijpe loopt voorop in de optocht, daarachter volgen de Junioren
van Trompetterkorps Alkmaar. Als 3e muziekkorps gaat Fanfare-Showband Heiloo gevolgd door de
Senioren van Trompetterkorps Alkmaar. De hekkensluiter van deze avond is Malletband de
Woudlopers uit Hoogwoud.
Na een tocht van circa 45 minuten door het mooi verlichte dorp, met veel spektakel en
verrassingselementen, komen de lopers aan op de Kerkbrink waar de Knorhanen hun muzikale kunsten
ten gehore brengen. Met een mini concert van de Knorhanen en een enthousiast meezingend publiek
wordt deze fantastische avond, met dank aan de vrijwilligers, afgesloten.
Voor vrijdag 8 september 2017 staat de 60e editie van de lampionoptocht en lichtjesavond van Groet
gepland, we gaan er wederom wat moois van maken.

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.

Door de drukte was er voor de organisatie nauwelijks gelegenheid om voor zich zelf te zorgen (koffie
of thee). Leuk was dan ook het aanbod van Brechtje om vanuit Kerkbrink 4 de catering te verzorgen.
Dank daarvoor.
Alle kinderen zijn getrakteerd op een zakje snoep en ook de juryleden (juffrouw Marjan en juffrouw
Miryan) 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 wederom organiseren van deze avond.

22 december: KerstGroet
Het begint al aardig een gewoonte te worden. Gewapend met tenten arriveren de vrijwilligers aan het
begin van de middag bij het burenbleekveld om het om te bouwen tot feestlocatie. De familie Mulder
leverde stapels strobalen, Jan van Mourik arriveerde met de schaapjes en halverwege de middag is
alles gereed.
Rond 18:15 deed Scrooge zijn hoge hoed op en wandelde naar basisschool ’t Klimduin om de kinderen
en hun ouders op te halen. Bij het burenbleekveld stond vanaf 19:00 uur iedereen klaar. Robin was er
met de zeepkloppers zodat kinderen zelf popcorn konden maken, de lichtjes in de kerstboom
brandden, Michael Bublé zong over Santa Claus, de glühwein was warm, de chocomel dit jaar ook, de
kerstkransjes lagen op schalen, de fakkels brandden, Marcelle, Miranda en Nicole verzorgden de
horeca en muziekvereniging de vriendschap speelde kerstmuziek. Het werd weer een saamhorig
samenzijn op het mooiste plekje van Groet.

