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Jaarverslag Secretariaat 2018

Voor u ligt het jaarverslag van de Dorpsvereniging Groet. 
Een jaar waarin de dorpsvereniging haar 18de verjaardag vierde, het bestuur zeven maal heeft 
vergaderd en vertrouwde evenementen heeft georganiseerd. Een jaar waarin we een ledenaantal van
289 leden hebben. 

Het afgelopen jaar hebben we drie nieuwsbrieven huis-aan-huis in ons dorp verspreid. 

De Facebookpagina (geopend in 2012) 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 2019, 
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 2019 een vast onderdeel van onze communicatie blijven.

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. 

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 en financiële bijdragen voor activiteiten.  

We hopen dat we het komende jaar weer op vele trouwe vrijwilligers te kunnen rekenen en nieuwe 
vrijwilligers te mogen verwelkomen bij het realiseren van de geplande activiteiten. 
Met het jaarverslag van de evenementen van 2018 willen we het jaar doornemen en bij u 
herinneringen oproepen.
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Jaarverslag Evenementen 2018

Jaarverslag Seniorensoos 'Vier het leven' 

Vier het Leven is het credo, bij oprichting van de Seniorensoos in 2012 bedacht.
Onder auspiciën van de Dorpsvereniging Groet en m.m.v. Café Mereboer, de Huiskamer van Groet, 
worden samenkomsten georganiseerd voor senioren uit de dorpskernen Groet, Hargen en 
Camperduin, waarbij gestreefd wordt naar een sfeer van  gezelligheid, gastvrijheid, thuisvoelen, 
laagdrempeligheid, en vrij kunnen komen en gaan.

Het samenzijn in de Huiskamer van Groet kent de mogelijkheid aansluitend te dineren tegen een 
speciale prijs. Bijeenkomsten kunnen worden opgeluisterd door lezingen en voordrachten (twee maal
een half uur, inclusief ruimte om vragen te stellen, met een half uur pauze er tussen in). Er is een vast 
patroon ontstaan gedurende deze middagen: aanvang om 16:00 uur met een kopje koffie, thee of 
een ander drankje, bijpraten, uitwisselen van wetenswaardigheden en een lezing, voordracht of 
presentatie van elke keer weer andere personen/instellingen.

Het zevende seizoen van de Seniorensoos

Op donderdag, 20 september 2018 werd de eerste bijeenkomst geopend met het videojournaal. Een 
compilatie van het afgelopen jaar. Verder hebben we gasten gehad die vertelden over molens in 
Noord-Holland, reis naar Sri Lanka met een aantal leerlingen. Lia Stam en de Stamgasten zorgden 
voor een muzikale bijeenkomst. Rond Sinterklaas nam ieder een ingepakt cadeautje mee van 
maximaal 5 euro. Bij binnenkomst werd daar een nummer opgeplakt en het andere nummer ging in 
de hoge hoed. Dit jaar was er 1 persoon die zijn eigen cadeautje kreeg. Rond Kerstmis was er weer 
een gezellige kerstsoos met zang en een verhaal. Regelmatig wordt er tijdens de soos voor een hapje 
en/of een drankje gezorgd. De dames van Mereboer zorgen goed voor ons en één van de dames 
heeft zelfs met Cees Oud een liedje gezongen. Het programma voor de rest van het seizoen ziet er 
ook weer veelbelovend uit. De Hema, een fietstocht van duizenden kilometers, het onderzeeboot 
leven, de wijkagent, een kaasproeverij, het Alzheimercafé, herinneringen aan de oorlog en natuurlijk 
de Bingo. De afsluiting dit seizoen is nog een verrassing. Inmiddels zijn er alweer gasten die zich voor 
het volgende seizoen hebben aangemeld om iets te komen vertellen. We gaan gewoon door.
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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. 

Periode Exposant Onderwerp Bezoekers
januari februari Jelle van Wier Aquarellen 201
maart april Maarten Houthoff Schilderijen 222
mei juni Nico Kuipers Vliegen en muggen 233
juli augustus Ans Heldoorn Schilderijen 186
september oktober Ruud Wedding Schilderijen 242
november december Joop Nagelhout Tekeningen en aquarellen 190

Dit jaar was Commer-in ook weer betrokken bij het “Schik in kunst” weekend op 8, 9 en 10 juni. 
Het was een zeer geslaagd activiteit. 
We noteerden totaal circa 550 bezoekers incl. groepen schoolkinderen van het basisonderwijs.
Commer-in bestaat 15 jaar. Een werkgroepje bestaande uit Betty, Ellen, Jan en Arian hadden, net als 
bij het 10 jarig bestaan, weer een kunstmarkt op de Kerkbrink georganiseerd.
Exposanten die in Commer-in hadden geëxposeerd konden daaraan deel nemen.

Helaas moest die worden afgelast door het slechte weer.

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 is dan een EHBO-post gevestigd en de muzikanten werden er opgevangen.

Het bestuur vergadert in Commer-in en houdt er bijeenkomsten in het kader van het wijkgericht- 
werken. 

Op 30 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. 
Omdat deze avond ook in het teken van het 15 jarige bestaan van Commer-in werd gehouden was als 
locatie voor de kantine van Duinrand S gekozen. 
De ruimte in de Witte Huisjes was daarvoor niet groot genoeg.

27 april Koningsdag

Val ik in herhaling als ik begin met de mededeling dat dit jaar wederom een geslaagde dag was? Na 
een goede voorbereiding en het een en ander op scherp gezet te hebben, waren we er weer klaar 
voor om van vrijdag 27 april een gezellige Koningsdag te maken.
Met de vertrouwde groep vrijwilligers begon de dag bijna traditioneel in café Mereboer,
waar onder het genot van een bak koffie de laatste aandachtspuntjes werden doorgenomen.
Op de Kerkbrink ging een ieder z’n weg om het geheel om te toveren tot het bekende Koningsdag 
decor.

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 spuitactiviteiten, de 14 meter lange “Stormbaan” en 
het kinderspringkussen werden opgeblazen en schipper Kee meerde aan.
De suikerspinmachine draaide op volle toeren en met her en der nog een paar leuke spellen 
neergezet te hebben kon de feestdag officieel van start gaan. 
Om 10:00 uur verrichtte wethouder Odile Rasch de opening waarna het “Wilhelmus” werd ingezet.
Het middagprogramma begon met een fietspuzzeltocht. 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. Ook nu had schipper Kee zijn schip aangemeerd en daardoor alle 
aandacht van de kids.
Belletje Sterk zorgde voor een vrolijke afsluiting van een mooie familiedag.

13 juni Nationale buitenspeeldag

Op 13 juni jl. heeft de dorpsvereniging weer de buitenspeelmiddag georganiseerd op het veldje 
Meeuwenlaan/Kemphaanweg. Mede dankzij de omwonenden die stroom en gezelligheid leverden,  
twee nieuwe enthousiaste vrijwilligsters, de brandweer en het mooie weer was het een geslaagde 
middag. Er kon weer popcorn gegeten worden, als een heuse brandweerman konden de kinderen 
met de brandspuit spuiten en ze konden zich uitleven op een springkussen. Al waren deze volgens 
sommigen wat te klein. Vele blije gezichten dus. 

Alle maandagen in juli en augustus Romantische braderieën

Dit jaar kenden we in de maanden juli en augustus 9 zomeravond braderieën. Met name gezien de 
uitzonderlijk mooie zomer hebben op één braderie in augustus een kleine regenbui moeten 
trotseren, maar voor de rest was het wat betreft het weer ongekend.
De braderie is één van de grootste inkomstenbronnen van de dorpsvereniging, van waaruit wij in 
staat zijn om andere evenementen te financieren.
Ook voor de monumentencommissie geldt dat de zomeravond braderieën een belangrijke bron van 
inkomsten genereren voor het onderhoud van de Witte huisjes en het Witte Kerkje.

 Het is een landelijke trend dat bezoekersaantallen en ook uitgaven op markten en braderieën 
achteruit gaan. Verklaringen die daarvoor genoemd worden zijn o.a. het grote aantal markten die 
bezocht kunnen worden (verzadiging) en ook dat de plaats van de markt voor een deel is 
overgenomen door enkele zeer goedkope winkelketens en webshops. 

Alhoewel wij niet direct inzage hebben in de omzet voor de marktkooplui, denken wij dat deze – met 
uitzondering van enkele verkooppunten van “food” de laatste jaren danig aan het teruglopen is. En 
dat laatste betekent weer dat we diverse marktkooplui niet aan ons kunnen binden en zij in een 
aantal gevallen de voorkeur geven aan de wat grotere markten.
Ook voor dit jaar hebben wij weer veel energie gestoken in:

 het ophangen van posters in het dorp en in naburige dorpen
 het plaatsen van grote billboards bij het binnenkomen van het dorp
 het publiceren van de braderieën en het geboden entertainment in de diverse kranten

Ook is er weer de nodige aandacht besteed aan het entertainment tijdens de braderieën. Naast de 
inmiddels gebruikelijke optredens van het fanfarekorps de Vriendschap, het Schoorls gemengd 
mannenkoor en schipper Kee, hadden wij nu via de muziektuin Schagen van Henk Bakker de 
accordeon ladies en een Deutsche schlagerband gecontracteerd. 
En ook kan er tijdens elke braderie een bezoek gebracht worden aan Commer-in en kunnen de 
exposanten op nog wat extra belangstelling rekenen.



Alhoewel wij dit evenement met een positief financieel resultaat hebben kunnen afsluiten, maken wij
ons wel de nodige zorgen over de toekomst van dit evenement. Wij gaan dan ook over de opzet en 
over mogelijke veranderingen in gesprek met onze marktmeester Jan van Assem.

Mocht dit resulteren in veranderingen die ook de monumentencommissie raakt, zullen we de leden 
van deze commissie hierin nadrukkelijk betrekken.
Uit eerdere metingen is gebleken 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.
En misschien wel het allerbelangrijkste is dat vele dorpsbewoners ’s zomers een wekelijks moment 
hebben om elkaar te ontmoeten. En wat zeker ook niet onvermeld mag blijven is het gebruik van het 
bleekveldje waar op de zgn. kleedjesmarkt vele kinderen wekelijks hun koopwaar kunnen aanbieden.

7 september Lichtjesavond

Ondanks dat we vorig jaar hebben aangegeven dat de afgelaste 60e editie van de lampionoptocht, dit 
jaar “opnieuw” zou gaan plaatsvinden, is er toch voor gekozen om er een 61e editie van te maken.
Ook voor dit evenement zijn de vrijwilligers een waardevolle aanvulling en kun je niet zonder.
Denk aan o.a. meelopen bij de muziekkorpsen, klaarzetten van de hekken, uitdelen van de 
versnaperingen en flesjes drinken aan de muzikanten en ophangen van verlichting.
Op vrijdag 7 september waren de vooruitzichten niet heel gunstig, tussen 21:00 en 22:00 uur kans op 
buien en regen, waardoor één muziekkorps heeft afgezegd. De lampionoptocht zelf nog een keer 
annuleren was absoluut uit den boze!
De Kerkbrink werd in gereedheid gebracht, verlichting opgehangen, vuurbakken klaargezet en de 
uitgedachte lasershow werd voorbereid.
Helaas regende het licht bij aanvang van de lampionoptocht, maar dat weerhield een behoorlijke 
hoeveelheid kinderen er niet van om mee te lopen. Alle kinderen kregen ook nog een vrolijke en 
kleurige Led-tube.
Bij aankomst op de Kerkbrink kregen de kinderen popcorn en een zakje chips, brandden de 
vuurbakken er sfeervol op los en waren er kleurige laserprojecties op de kerk te zien.
De sfeervolle avond werd muzikaal afgesloten door Trompetterkorps Alkmaar, nadat de voorzitter van
de Dorpsvereniging Roald Dreijer had bedankt voor alle jaren van het meehelpen en organiseren van 
de lampionoptocht.

11 november Sint Maarten

De Dorpsvereniging heeft dit jaar weer georganiseerd dat de kinderen uit Groet op 11 november met 
hun lampion een bezoek konden brengen aan Commer-in. Gelukkig is het na een stevige regenbui 
achter in de middag de rest van de avond droog gebleven en konden weer heel veel kinderen (110) 
een traktatie in ontvangst nemen. Evenals vorig jaar had Ellen Ruis weer twee zeer enthousiaste 
moeders (Brenda van Noort en Bregje Mars) weten te regelen die een oordeel moesten uitspreken 
over de mooiste lampions en de mooiste liedjes.
Alle kinderen zijn getrakteerd op een zakje snoep, zakje chips en een klein cadeautje (beschikbaar 
gesteld door de fa. Leysen uit Schoorl) en ook de 2 juryleden (Brenda en Bregje) hebben bloemen 
ontvangen voor hun bijdrage aan dit kinderfeest. Opvallend waren 3 jongens van de Europese school 
die hun lied in 3 talen zongen. De kinderen die in de prijzen zijn gevallen, hebben diezelfde week nog 
hun cadeaubon ontvangen.



Wijkgericht werken

Enquête Fietsstrokenbelijning Heereweg Groet

Na de oplevering van de nieuw geasfalteerde Heereweg in Groet zijn er bij ons klachten binnen 
gekomen dat fietsers zich minder veilig voelen in het verkeer in Groet dan op het andere deel van de 
Heereweg en de Voorweg waar de belijning wel is aangebracht. De rijbaan door Groet lijkt zonder 
belijning optisch breder en nodigt ons inziens uit tot (nog) harder rijden.
Om die reden is er tezamen met de Belangenvereniging Bewoners Voorweg Heereweg in februari een
enquête gehouden onder de bewoners aan de Heereweg. Door enkele bewoners van een woning 
dicht aan de weg zijn er bezwaren geuit (verwacht geluidsoverlast).
Mede naar aanleiding van deze bezwaren en het advies van de Fietsersbond heeft de gemeente het 
besluit genomen om de belijning op de Heereweg niet aan te brengen,. 
De constructie 30 km is voor een doorgaande weg al ongebruikelijk. Omdat het een doorgaande weg 
is zal er ongeacht de genomen maatregel te snel gereden worden. Het zijn in zijn algemeenheid lokaal
bekende mensen die te snel rijden. 30 km zones zijn vrij van markeringen om juist alle weggebruikers 
de ruimte te geven. Ook de Fietsersbond zegt daarom: laten zoals het nu is.

Overleg met gemeente

Op 13 juli is er tezamen met de overige wijkverenigingen in Schoorl kennis gemaakt met de nieuwe 
dorpswethouder voor Schoorl, wethouder Van den Busken.
Wat betreft lopende zaken is er door ons aandacht gevraagd naar de status van het nieuw te 
formuleren beleid voor  bewegwijzering en bordjes. Na de bespreking van een concept nota in 
december 2017 is er nooit meer iets teruggekoppeld naar alle dorps- en wijkverenigingen in de 
gehele gemeente Bergen.
Enige tijd na de kennismaking bereikte ons het bericht dat wethouder Van de Busken was afgetreden 
en enige tijd later ook diens opvolger. Kortom, de gevraagde status is nog immer een vraagteken.


