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Jaarverslag Secretariaat 2017
Voor u ligt het jaarverslag van de Dorpsvereniging Groet. Een jaar waarin de dorpsvereniging haar
17de verjaardag vierde, het bestuur zes maal heeft vergaderd en vertrouwde evenementen heeft
georganiseerd. Een jaar waarin het ledenaantal licht gestegen is naar 320 leden.
Het afgelopen jaar hebben we drie nieuwsbrieven huis-aan-huis in ons dorp verspreid.
De Facebookpagina (geopend in 2012) wint nog steeds aan belangstelling. In 2017 is het aantal
volgers gegroeid naar 805. 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 2018,
doorgaan met het uitbrengen van papieren nieuwsbrieven.
De website is in 2017 in een nieuw jasje gestoken en blijft met de bezoekers redelijk stabiel. De
website zal, net als de nieuwsbrief, ook in 2018 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 2017 willen we het jaar
doornemen en bij u herinneringen oproepen.
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Jaarverslag Evenementen 2017
Het hele jaar: Ouderensoos.
We hebben weer een interessant jaar achter de rug. De soos wordt elke 1e en 3e donderdag
gehouden vanaf de derde donderdag in september tot en met de derde donderdag in mei. In 2017
hebben enkele deelnemers gedurende de zomerperiode de ontmoetingen voortgezet op het terras
of in de huiskamer van Groet. De eerste periode is in mei 2017 succesvol afgesloten met een
barbecue bij Mereboer op het terras. Carlo richt zich wat meer op andere bezigheden en daarom
heeft Attie Stam een deel van zijn taken overgenomen. In juli hebben Attie en Sonja het programma
voor 2017/2018 samengesteld. Men stelt het zeer op prijs dat er een onderwerp wordt behandeld of
dat er een spreker komt. Het aantal deelnemers bedraagt gemiddeld 35 mensen per keer. Het
voorjaar biedt ook weer een aantal interessante onderwerpen.

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
Roderick Taylor
Martine Ansing & Paul
Tambuyer
Terry Voets
Sietske & Johan Gouman
Clasina Nanne
Marius Groeneveld

Onderwerp
Schilderijen
Schilderijen
Schilderijen
Schilderijen en keramiek
Schilderijen
Houten iconen

Bezoekers
188
157
177
180
238
171

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.
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.
Het bestuur vergadert in Commer-in en houdt er bijeenkomsten in het kader van het wijkgerichtwerken.
Op 17 november hebben Arian (beheerder) en zijn vrouw Imke weer, als dank voor hun inzet, de
jaarlijkse gezellige avond georganiseerd voor alle vrijwilligers van Commer-in.

27 april: Koningsdag
Net zoals vorig jaar blader ik door de foto’s om nog eens Koningsdag de revue te laten passeren. Het
begint een beetje saai te worden als ik vertel dat het wederom een geslaagde dag was.
Voor het organiseren van Koningsdag zijn vele avonden aan vergaderen voorafgegaan om
op tijd alle benodigdheden, materialen en vrijwilligers te regelen, zodat alles op donderdag 27 april
vlekkeloos kon verlopen.
Met een flinke groep vrijwilligers begonnen we de dag met een bak koffie bij café Mereboer, waarna
er op de Kerkbrink aan het opbouwen werd begonnen.
De oranje vlaggetjes ophangen, tafels en stoelen voor de koffietafel, de kraam voor het uitdelen van
het gebak en de partytent voor muziekvereniging de Vriendschap.
De brandweer maakte zich gereed voor allerlei spuit activiteiten, de 15 meter lange “Wipe Out” en
het kinderspringkussen werden opgeblazen, schipper Kee bouwde zijn decor op en de eerste
kleedjesverkopers dienden zich ook al aan.
Kinderen leefden zich uit met straattekenen, de suikerspinmachine werd aangesloten en met 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 ca. 2 uur gefietst te hebben met afwisselingen van allerlei leuke vragen en
opdrachten was er bij café Mereboer de prijsuitreiking en aansluitend een kinderbingo.
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, wat
alleen maar mogelijk gemaakt kan worden met medewerking van vele enthousiaste vrijwilligers.
Bedankt allemaal!
Langs deze weg wil ik tevens een oproep doen.
Na meer dan 10 jaar betrokken te zijn geweest bij het organiseren van Koninginne- en Koningsdagen,
wil ik graag het beruchte stokje doorgeven aan een enthousiaste opvolger.
Helaas staan deze niet in rijen voor de Commer-In, zodat je een keuze kan maken, dus doen we langs
deze weg een oproep.
Ik heb met het bestuur afgesproken dat ik in 2018 mijn laatste Koningsdag ga organiseren, waarbij
het mooi zou zijn als mijn eventuele opvolger kan meedraaien met organiseren.
Heb je hierover vragen of wil je je aanmelden, neem gerust contact met mij op; 072 5094519
Roald

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.
Het was een gezellige zonnige en warme 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 blijft, naast de lidmaatschappen, één van de
grootste inkomstenbronnen van de dorpsvereniging. Ook voor de monumentencommissie geldt dat
een belangrijk 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
teruglopen, maar mede door het mooie weer op de maandagen was het toch nog bedrijvig op de
braderie. De gevarieerde muziek die elke week de sfeer van de braderie vergroot, klinkt beter als het
zonnetje schijnt. Toch moeten we streven om activiteiten te vinden op de markt om het voor bezoekers
meer de moeite waard te maken om de markt wekelijks te bezoeken. Marktmeester Jan van Assem en
zijn maatje Hans Sevenhuijsen blijven actief voor onze markt.
Het belangrijkste blijft misschien toch wel dat we als dorpsbewoners ’s zomers een wekelijks moment
hebben om elkaar te ontmoeten.

8 september: Lichtjesavond

Lang naar uitgekeken, de 60e editie van de lampionoptocht in Groet, vrijdag 8 september moest het
gebeuren.
Overal extra aandacht aan geschonken; een optreden van de Schoorlse Big Band op het bleekveld,
een “lichtverrassing” op de Kerkbrink, extra gezelligheid gecreëerd rond de Kerk,
de muziekinstrumenten van de korpsen extra opgepoetst, het kon niet fout gaan . . . . .
Helaas wel, het weer heeft roet in het eten gegooid. Als organisatie hebben we met alle betrokken
partijen een afspraak gemaakt; mocht het slecht weer zijn of worden, dan zal er op de dag van het
evenement vóór 18:00 uur een beslissing worden genomen van afgelasting. Dit jaar hebben we zo’n
impopulaire beslissing moeten nemen.
De vooruitzichten waren dusdanig slecht, dat we het onverantwoordelijk vonden om de
lampionoptocht door te laten gaan.
Voor vrijdag 7 september 2018 staat wederom de 60e editie van de lampionoptocht en lichtjesavond
van Groet gepland, we gaan er dit jaar 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. Omdat er vanuit het
onderwijsteam van basisschool Het Klimduin niemand beschikbaar was om een oordeel uit te
spreken over de mooiste lampions en de mooiste liedjes had Ellen Ruis voor deze taak twee zeer
enthousiaste moeders (Brenda van Noort en Bregje Mars) weten te regelen.
Zo’n 120 kinderen hebben een bezoek gebracht aan de Witte Huisjes. Dit waren er ongeveer net
zoveel dan als het jaar daarvoor.
Alle kinderen zijn getrakteerd op een zakje snoep en een klein cadeautje en ook de 2 juryleden
(Brenda en Bregje) hebben een mooie bos bloemen ontvangen voor hun bijdrage aan dit kinderfeest.
De kinderen die in de prijzen zijn gevallen, hebben diezelfde week nog hun cadeaubon ontvangen.
Alvast een aandachtspunt voor 2018, het Sint Maartensfeest zal dan plaatsvinden in het eigen
onderkomen van de dorpsvereniging, te weten Commer-In.

21 december: Kerstgroet
De kerstgroet vond dit jaar plaats bij Café Mereboer in plaats van op het bleekveld. Buiten stonden
statafels waar glühwein en chocomel verkrijgbaar was. Jan van Assem had wat vuurkorven geplaatst
en ondanks de lage opkomst zat de sfeer er goed in.

Wijkgericht werken
Vervanging van de verkeersdrempels in de Heereweg
Zoals in het jaarverslag 2016 is aangekondigd, is in 2017 de gehele Heereweg door Groet opnieuw
geasfalteerd.
De asfalteringswerkzaamheden zijn gecombineerd met het vervangen van de bestaande drempels
door geasfalteerde drempels. De belangrijkste reden van deze vervanging is dat er door
aangrenzende bewoners vele jaren geklaagd is over de beklinkerde drempels (trillingen en geluid).
De uitvoering heeft plaats gevonden volgens een zeer strak tijdschema in de 2e helft van de maand
maart en is voorafgegaan door een inloopavond op 1 maart.
Opgemerkt kan worden dat de overlast tot een minimum beperkt is gebleven en dat zowel de
gemeente als de uitvoerende firma Ooms een compliment verdient voor de regie en de uitvoering.
Wel is door de dorpsvereniging tezamen met de BBVH (Belangenvereniging Bewoners Voorweg
Heereweg) de discussie met de gemeente gestart om het asfalt te voorzien van zgn. fietsstroken. De
verwachting is namelijk dat de automobilist door deze stroken zijn snelheid mogelijk nog wat zal
matigen omdat “zijn ruimte” als smaller wordt ervaren.
Het laatste bericht is dat de gemeente bereid is hieraan mee te werken echter alleen als het
merendeel van de aangrenzende bewoners akkoord gaat met deze belijning.
In het 1e kwartaal 2018 zal de dorpsvereniging tezamen met de BBHV door middel van een enquête
de meningen gaan peilen.
Veiligheids wijkschouw Groet
In het kader van de week van de Veiligheid (9 t/m 13 oktober) is er donderdag 12 oktober in Groet
een wijkschouw gericht op veiligheid uitgevoerd (vergelijkbaar met de wijkschouw die eerder dit jaar
in het Jan van Scorelpark is gedaan). Onder leiding van onze wijkagent Bas Klene zijn door
medewerkers van de gemeente, de dorpsvereniging en inwoners van Groet de volgende straten
bezocht: Hogenolweg, Kerkbrink, Wagenmakersweg, Heereweg en Molenpad.
Het belangrijkste doel van deze wijkschouw is mensen te wijzen op inbraakgevoelige zaken in de
woonwijk. Zo wordt er tijdens de schouw gekeken naar de kwaliteit van het hang- en sluitwerk, of
ramen en deuren goed afgesloten zijn, hoe het staat met de verlichting en de begroeiing rondom de
woning. Zo zijn er bij verschillende woningen van meelopende inwoners nadrukkelijk adviezen
verstrekt om het inbrekers moeilijk te maken waardoor de kans groot is dat je ze buiten de deur
houdt. Een belangrijke bevinding tijdens deze wijkschouw is geweest dat het met name bij de wat
oudere woningen slecht gesteld is met het hang- en sluitwerk. Met eenvoudig inbrekersgereedschap
is het dan redelijk eenvoudig om zonder veel lawaai een woning binnen te dringen.
Het bestuur van de dorpsvereniging alsook meelopende inwoners hebben deze wijkschouw als nuttig
ervaren. De dorpsvereniging is dan ook zeker bereid deze nog eens te herhalen voor een ander deel
van ons dorp.
Lokale bewegwijzering
De Gemeente Bergen werkt momenteel aan een duidelijke en stijlvolle bebording om gasten en
toeristen beter wegwijs te maken in de gemeente. In een concept beleidsstuk zijn de criteria
benoemd waaraan ondernemingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor

bewegwijzering. Tevens is uitgeschreven waaraan de borden moeten voldoen als het gaat om
begrijpelijkheid en kosten.
De dorpsvereniging heeft invulling gegeven aan de uitnodiging dit beleidsstuk tezamen met andere
bewoners- en ondernemersverengingen te bespreken. Deze bespreking heeft plaats gevonden op 4
december 2017. Zodra de input vanuit alle genodigden verwerkt is en het beleidsstuk daarop is
aangepast, zal de dorpsvereniging haar leden òf via de nieuwsbrief òf via de eigen website nader
informeren over deze ontwikkeling.

