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Jaarverslag Secretariaat 2019 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Dorpsvereniging Groet.  
Een jaar waarin de dorpsvereniging haar 19de verjaardag vierde, het bestuur zeven maal heeft 
vergaderd en vertrouwde evenementen heeft georganiseerd. Een jaar waarin het ledenaantal op 289 
is gebleven.  
 
Het afgelopen jaar hebben we drie nieuwsbrieven huis-aan-huis in ons dorp verspreid.  
 
De Facebookpagina 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 2020, doorgaan met het 
uitbrengen van papieren nieuwsbrieven.  
 
De website blijft met het aantal bezoekers redelijk stabiel. De website zal, net als de nieuwsbrief, ook 
in 2020 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 2019 willen we het jaar doornemen en bij u 
herinneringen oproepen. 
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Jaarverslag Evenementen 2019 
 
Seniorensoos 'Vier het leven' Groet & Camperduin 
 
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. 
 
Jaarverslag 2019, het achtste seizoen van de Seniorensoos. 

 

In 2019 hebben we nader kennisgemaakt met de HEMA, het onderzeeboot leven, 1000den 
kilometers meegefietst, de wijkagent, een kaasproeverij, het Alzheimercafé, herinneringen aan de 
oorlog en natuurlijk niet te vergeten de Bingo. De afsluiting van seizoen 2018/2019 was ditmaal een 
voorstelling van Cees en Erna, waarna we gezamenlijk van een overheerlijk driegangen diner hebben 
genoten in het café. 
 
In september zijn we begonnen met een video overzicht van het afgelopen jaar. Het Sociaal Team van 
de BUCH, een mevrouw met haar blindengeleidehond, Stichting Welzijn Bergen en thuisbakker 
Botman zijn langs gekomen. De jaarlijkse pakjesmiddag was weer een succes. De kerstsoos was reuze 
gezellig, mede dankzij het onverwachte bezoek van de Oude Kerstman die ter assistentie de jonge 
Kerstman had meegenomen. Ieder kreeg een attentie overhandigd vergezeld van een persoonlijke 
kerstgroet. Als vanouds las Richarda Voogd ons een tweetal kerstverhalen voor. Cees Oud zorgde voor 
de muzikale omlijsting. Daarna hebben een zestiental gasten genoten van een driegangenmenu, 
samengesteld door de kok van Café Mereboer. 
 



 
 

Voor de eerste helft van 2020 hebben we nog een mooi programma. Helaas valt donderdag 6 februari 
af omdat Café Mereboer de laatste hand legt aan de grote verbouwing.  
Bij deze willen we de medewerkers van café Mereboer hartelijk danken voor hun gastvrijheid en dat 
ze altijd voor ons klaar staan. 
Attie Stam en Sonja van Houten 
 
Overzicht 2019 Commer-in  

Commer-in is geopend voor publiek op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag.                        
Amateur schilders, tekenaars, beeldhouwers, fotografen en elke andere creatieveling  kan daar zijn of 
haar werk gratis exposeren.  Een groep van circa 20 vrijwilligers treedt daarbij op als gastvrouw / 
heer.  

Periode Exposant Onderwerp Bezoekers 
januari/februari Lidewij Kemme aquarellen 113 
maart/april Jan van den Heuvel Schilderijen/aquarellen 156 
mei/juni Rita van Loon Foto gedichten 135 
juli/augustus Tini Meulink Schilderijen 206 
september/oktober Jaap Bakker Twee en driedimensionale  

elementen 
179 

november/december Jan Hopman Schilderijen 170 
 

Tijdens de romantische avondbraderieën in juli en augustus is Commer-in ook geopend. De 
marktmeester houdt er dan kantoor.  

Tijdens de `Groet uit Schoorl Run` in februari is Commer-in de gehele dag geopend. Er is dan een 
EHBO-post gevestigd en de muzikanten van het dweilorkest worden er opgevangen.  

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

De jaarlijkse gezellige avond voor alle vrijwilligers van Commer-in is gehouden op 13 december in de 
Witte Huisjes.  

Er zijn voor 2020 reserveringen  vastgelegd 

Periode Exposant Onderwerp 
januari/februari Tonny van der Zee schilderijen 
maart/april Willie Doorn natuurfoto’s 
mei/juni Bart Boumans beelden/tekeningen/schilderijen 
juli/augustus Annelies Kouw schilderijen 
september/oktober Atelier Scorlewald divers werk van de bewoners 
november/december Nog in te vullen  
 

Op 12,13 en 14 juni 2020 is er ook weer het 2 jaarlijkse ,SCHIK’ (schik in kunst) evenement. Commer-
in doet daar ook weer aan mee.  

 



 
 

Koningsdag 27 april 
 
De festiviteiten begonnen dit jaar al op vrijdagavond met katknuppelen. Een oudhollandse traditie die 
weer nieuw leven ingeblazen is en met veel plezier en circa 40 deelnemers gespeeld is en zeker voor 
herhaling vatbaar is.  Koningsdag begon met stevige buien, maar toen het programma ging starten 
scheen de zon en die liet ons bijna niet meer in de steek. De verklede kinderen kwamen als mollen 
aan bij de Kerkbrink onder begeleiding van de fluitende mollenvanger en muziekknecht Henk. 
Aangekomen voerden zij de mollendans op waarna de verkiezing van de mooiste mol plaatsvond, die 
werd gewonnen door twee zusjes. De opening van Koningsdag werd gedaan door wethouder Jan 
Houtenbos en Robert Valter ging ons voor in het Wilhelmus. Toen was het tijd voor de traditionele 
koffietafel en onder genot van koffie en tompouce kon een ieder genieten van de kinderspelen zoals 
o.a. blikgooien en zaklopen. 
Voor de oudere jeugd was er een Formule 1 simulator geregeld, die werd niet alleen door hen 
bezocht, maar door jong en oud. Om één uur was de start van Oudhollandse spelen en de 
familiewandeltocht waar 200 deelnemers geteld zijn. Daar moest af en toe een buitje getrotseerd 
worden, maar daar sloeg iedereen zich goed door heen. Na de poppenkast van Belletje Sterk was het 
tijd voor de prijsuitreikingen en konden we onder genot van een drankje en muziekje bij Mereboer 
terugkijken op een mooie dag. Iedereen die geholpen heeft: dank voor de inzet om dit jaar weer een 
prachtige dag te organiseren. 
 
Nationale Buitenspeeldag 12 juni 
 
Op woensdagmiddag 12 juni jl. hadden we de buitenspeeldag in Groet op het veldje 
Kemphaanweg/Meeuwenlaan. In de ochtend begonnen we met het afsluiten van de Kemphaanweg 
en het ophangen van de vlaggetjes. En ook de springkussens werden al gebracht en neergezet.  
Het was nog steeds droog, maar we keken steeds op weeronline omdat er buien dreigden te komen. 
Om 13.00 gingen we los. Het springkussen 'disco' was inmiddels ook voorzien van muziek.  Pony 
Ukkie liet gewillig de kindertjes op zijn rug rijden. Ze stonden er voor in de rij.  
Ook was er een bakfiets van Scorlewald die heerlijke popcorn maakte en uitdeelde. Maar voordat de 
kinderen een zakje popcorn kregen moesten ze eerst een 'popcornbon' verdienen door een tekening 
met stoepkrijt te maken. Er werd gevoetbald en Ben hield een oogje in het zeil. Ook waren er nog 
diverse andere spelletjes. Tegen half drie werd het steeds dreigender en hebben we nog snel 
limonade en ijsjes uitgedeeld. Tegen drie uur kwam het met bakken uit de hemel. De kinderen 
dropen letterlijk en figuurlijk af. Het was 1,5 uur heel gezellig, maar helaas kwam daar abrupt een 
einde aan. 
 
Alle maandagen in juli en augustus Romantische braderieën 
 
Zomeravond(foodmarkt)braderie in Groet groot succes! 
Omdat de belangstelling van zowel kraamhouders als van bezoekers voor de zomeravondbraderieën 
in Groet de laatste jaren terugliep, heeft het bestuur van de dorpsvereniging met de markmeesters 
afgelopen winter gewerkt aan een andere opzet. Het bleekveldje is in deze opzet omgebouwd tot een 
soort foodmarkt, waar te midden van de kramen met etenswaren een aantal zitplaatsen zijn 
gecreëerd waar een ieder onder het genot van een leuk stukje muziek kan genieten van een 
gebraden kippetje, patat, loempia’s, Indische gerechten, spekkoek, oliebollen, ijs, overheerlijke 
koffiesoorten, gebakken kibbeling, stroopwafels, enzovoort. 
Het is altijd spannend in hoeverre deze opzet aanspreekt, maar na een aarzelend begin (ook nog 
rustig in verband met schoolvakanties die nog moesten beginnen), is het de daaropvolgende weken 
gezellig druk geweest. En ook de kleedjesmarkt rondom de kerk is nog nooit zo groot geweest als dit 
jaar. We kijken terug op een mooi braderieseizoen en kunnen nu reeds zeggen dat het foodmarkt 
concept voor volgend jaar een vervolg zal krijgen. 



 
 

Lichtjesavond 30 augustus 2019 
 
Wat was het een mooie avond, de 30e augustus!  Het weer zat mee en het nieuwe organisatiecomité 
had de zaken goed op orde.  Rond 20.30 uur verzamelden de korpsen zich op de grote parkeerplaats 
in Groet. Er waren dit jaar maar liefst 6 muziekkorpsen uit de regio gekomen, een mooie opkomst.   
Langzamerhand kwamen ook de kinderen aanlopen met mooi versierde wagens en mooie 
lampionnen. Om 21.00 uur begon de optocht te lopen, met voorop een motor met zijspan. In de 
zijspan zat onze voorzitter, Paul Ruis, vrolijk naar iedereen te zwaaien.  Daarachter liepen de leden 
van Trompetterkorps Alkmaar, Fanfare Showband Heiloo, Muziekvereniging Kunstzin uit Julianadorp, 
de Klinkers en als klapstuk de Crash Brassband.  Dat waren er maar 4, maar ze maakten geluid voor 
10. Wat een spektakel! Tussen de korpsen liepen vele kinderen met wagens, ouders en andere 
belangstellenden, een geweldige opkomst dit jaar, mede door het prachtige weer natuurlijk. 
Langs de route waren de tuinen prachtig verlicht, fijn dat vrijwel iedereen gehoor had gegeven aan de 
oproep om de tuin te versieren.   De optocht eindigde op de Kerkbrink met een prachtige lichtshow 
op de kerk en een toegift van de Crash Brassband. Voor de kinderen was er nog een traktatie. We 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond en we willen iedereen bedanken die dit mogelijk 
heeft gemaakt. Een speciaal woord van dank aan de sponsors, de vrijwilligers, de organisatie en de 
vele kinderen, die deze avond meeliepen in de optocht. 
Foto’s en filmpjes van deze avond kunt u vinden op onze Facebookpagina. 
Omdat het organisatiecomité van de lichtjesavond eenmalig in actie is gekomen, zoeken wij voor 
volgend jaar nog mensen die de Dorpsvereniging Groet een warm hart toedragen en willen helpen 
met de organisatie van onze evenementen, waaronder lichtjesavond. Het zou natuurlijk fijn zijn als 
we volgend jaar weer zo’n geweldige avond kunnen meemaken.  Mocht u geïnteresseerd zijn, dan 
kunt u zich daarvoor aanmelden via: info@dorpsvereniginggroet.nl 
 
Sint Maarten 11 november 
 
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. Helaas zat het weer dit jaar niet mee 
(regen en wind) en dat was dan ook te merken aan het aantal kinderen dat Commer-in heeft bezocht. 
Waren het er vorig jaar nog 110, dit jaar bleef de teller staan op 66. 
Omdat een van de enthousiaste moeders van voorgaande jaren verhinderd was, moest Ellen Ruis nog 
wel op zoek naar een vervanger. Deze was gelukkig vrij snel gevonden. Voor het beoordelen van de 
mooiste lampions en de mooiste liedjes had zij dit jaar de hulp van Bregje Mars en (meester) Rob 
Alblas. 
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 (Bregje en Rob) hebben een traktatie 
ontvangen voor hun bijdrage aan dit kinderfeest. Nog vermeld kan worden dat er 3 kleine meisjes 
waren die naast een mooi liedje ook nog een dansje hebben opgevoerd. 
De kinderen die in de prijzen zijn gevallen, hebben diezelfde week nog hun cadeaubon ontvangen. 
 
Wijkgericht werken 2019 
 
Voor de dorpsvereniging heeft het wijkgericht werken in 2019 op een laag pitje gestaan. We willen 
ons niet helemaal verschuilen achter de verschillende wisselingen in contactpersonen bij de 
gemeente, maar de langdurige uitval van onze gebiedsregisseur en het plotselinge vertrek van de 
voor ons dorp verantwoordelijke wethouder Jan Houtenbos, doen geen goed aan een constructieve 
samenwerking. 
Met name met de gebiedsregisseur zouden wij in 2019 weer initiatieven starten voor een nieuw 
dorpsplan. 



 
 

De eerlijkheid gebiedt ons ook te stellen dat wij met onze beperkte bestuurlijke bezetting (nog altijd 
is een vacature niet ingevuld) de handen vol hebben gehad aan de organisatie van de verschillende 
evenementen. Er zijn van ons uit dan ook geen initiatieven genomen om in 2019 samen met de 
gemeente weer een wijkschouw uit te voeren. 
Vermeld kan nog worden dat wij het College van B & W wel kenbaar hebben gemaakt het absoluut 
niet te begrijpen dat de bouwlocatie Petrusschool eerst nog voor enkele jaren ingericht is als 
plantsoen. De verantwoordelijke wethouder verschuilt zich hier enigszins achter besluiten van de 
gemeenteraad, maar het blijft teleurstellend dat voor Groet het aloude gezegde “regeren is 
vooruitzien” blijkbaar niet van toepassing is. 
Wel heeft de wethouder aangegeven met ons wat nauwer samen te willen werken op het gebied van 
woningbouwambities in ons dorp. Wij zullen van dat aanbod gebruik maken. 
Verder hebben wij o.a. ook over sociale woningbouw enkele keren overleg gehad met Schoorl 
Community en Stichting Wrakhout (Camperduin). 
 
 
 
 


