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Jaarverslag Secretariaat 2020/2021 

Voor u ligt het jaarverslag van de dorpsvereniging Groet. 

Vlak na onze jaarvergadering van 25 februari 2020 stak het Coronavirus de kop op en ging Nederland in  
lock-down. Dat het Coronavirus ons bijna twee jaar parten zou spelen had toen niemand kunnen bedenken. 
Onze activiteiten zijn dan ook nagenoeg stil komen te liggen. Hieronder een verslag van wat we in 2020 en 
2021 toch nog hebben kunnen doen.  

De afgelopen twee jaar hebben we zes 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 2022, 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 2022 een vast onderdeel van onze communicatie blijven. Onze vereniging telt nu 
324 leden.   

We hopen dat we het komende jaar weer op onze vrijwilligers kunnen rekenen en nieuwe vrijwilligers  
mogen verwelkomen bij het realiseren van de geplande activiteiten. 

27 april 2020 Koningsdag  
We zijn in gesprek gegaan met onze plaatselijke bakker Bakker om alle leden van de dorpsvereniging Groet 
een passend presentje aan te bieden. Uniek voor deze dag hebben de bakkers gratis een 
kwarkbolletjeskwartet met oranje chocolade ontworpen. Deze is door de bestuursleden op de zaterdag 
voor Koningsdag bij de leden thuis bezorgd. 

27 april 2021 Koningsdag  
Tegen inlevering van de huis-aan-huis verspreide nieuwsbrief met waardebon kon men bij Commer-in op 
Koningsdag maximaal 4 tompoucen per huishouden afhalen. Dit was een groot succes en we waren dan ook 
al gauw door onze tompoucen heen.  

juni Buitenspeeldag 
In 2020 is de buitenspeeldag geruisloos voorbij gegaan. In 2021 hebben we op vrijdag 11 juni de kinderen 
van basisschool ‘het Klimduin’ getrakteerd op een ijsje.  

Braderieën juli/augustus  

In 2020 hebben er helaas geen braderieën kunnen plaatsvinden. En in 2021 zijn er, met achtneming van de 

coronamaatregelen, een aantal braderieën georganiseerd door de marktmeesters. Ook in 2022 zullen de 

braderieën door de marktmeesters georganiseerd worden.  

Lichtjesavond 2020 

De dorpsvereniging heeft voor de lichtjesavond  een nieuwsbrief bezorgd om de Groeters te motiveren om 

op de geplande datum van dit evenement de tuinen te verlichten. Hier werd goed gehoor aan gegeven en 

Groet was die avond mooi verlicht.  

 

mailto:info@dorpsvereniginggroet.nl
http://www.dorpsvereniginggroet.nl/
https://facebook.com/dvGroet
https://facebook.com/dvGroet
https://facebook.com/dvGroet


 

Lichtjesavond 2021 

Wederom een oproep om de eigen tuin op vrijdag 27 augustus te voorzien van lampions, lichtslangen, 

kerstverlichting, kaarsen, vuurkorven etc. als afsluiting van het zomerseizoen. Als geste werd bij de oproep 

in de nieuwsbrief een LED-lichtje bezorgd bij alle inwoners van Groet.  

11 november Sint Maarten  

Met Sint Maarten in 2020 zijn alle leerlingen van onze basisschool ‘het Klimduin’ verrast met een 

snoeppakket en een door Ekoplaza gesponsorde mandarijn. Bregje en Ellen hebben het snoeppakket 

samengesteld en uitgedeeld.  

Op 11 november 2021 waren de deuren van Commer-in weer geopend en konden alle kinderen uit Groet 

op 11 november met hun lampion en hun liedje langskomen voor een traktatie en een presentje. Er 

kwamen zo’n 80 kinderen langs.  

Wijkgericht werken 

Er zijn diverse initiatieven ondernomen om sociale woningbouw in Groet (locatie voormalige Petrusschool) 

gestart te krijgen (overleg wijkwethouder, bezoek fractievergaderingen). 

Op 2 september  2020 kon men deelnemen aan de door de gemeente georganiseerde wijksafari, een 

leerzame wandeling door Groet, waarbij erop gewezen werd  dat met name het belang van een goede 

afwatering valt of staat bij een grotendeels groene inrichting van de tuin.  

Commer-in 

Ellen Ruis heeft het beheer van Commer-in op 1 november 2020 overgenomen van Arian de Rijk. 

Commerin-in is helaas de afgelopen twee jaar grotendeels gesloten geweest.   

Periode Exposant Onderwerp 

Januari/februari 2020 Tonny van der Zee schilderijen 

Maart/april 2020 Willie Doorn-Meijne foto’s 

Juli/augustus 2021 Ansella Abbo schilderijen 

November/december 2021 Alef Starreveld foto’s 

 

Bovenstaande exposities hebben plaats gevonden, maar hebben wel vaak te maken gehad met een 

beperkte opening van Commer-in.  

Commer-in is nu weer wekelijks, op woensdag- zaterdag- en zondagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur 

geopend voor publiek. 

Seniorensoos 

De seniorensoos bij Mereboer kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan.  

Op 3 maart jl. hebben Sonja en Attie de draad weer opgepakt en  is de eerste soos weer van start gegaan. 

 

 

 

 


