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Jaarverslag Secretariaat 2022 

Voor u ligt het jaarverslag van de dorpsvereniging Groet. 

Het afgelopen jaar hebben we twee 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 2023, 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 2023 een vast onderdeel van onze communicatie blijven. Onze vereniging telt nu 332 
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 2022 Koningsdag  

Wat hebben we een prachtige Koningsdag gehad dit jaar! Het begon 's morgens met de opening door de 
wethouder, waarna Muziekvereniging De Vriendschap het Wilhelmus speelde. Daarna was er koffie/thee en 
een tompouce. De brandweer was aanwezig met spectaculaire demonstraties, er was een springkussen, 
heel veel kleedjes op de vrijmarkt en er kwamen 37 oldtimers langs, die veel bewonderaars hadden. De 
opkomst was geweldig, er moesten nog tompouces worden bijbesteld! 

's Middags verplaatste het feest zich naar het plein bij Café Mereboer. Het begon met de wandelpuzzeltocht, 
gevolgd door de kinderbingo, de pub(er)quiz en het poppentheater. Weer was de opkomst geweldig! Wat 
waren er veel mensen op afgekomen, het was ongekend. Het weer zat ook mee, zodat het terras lekker vol 
zat. Harry was er heel erg blij mee, die had ook een topdag. 

In heel veel plaatsen kan er niks worden georganiseerd, omdat er geen vrijwilligers zijn. In Groet kan dit 
gelukkig wel, dankzij de vele vrijwilligers die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. De 
wethouder noemde dit zo mooi "het geheim van Groet". Wij zijn hier als bestuur ontzettend blij mee, 
zonder al deze vrijwilligers zou er niets georganiseerd kunnen worden. Daarom willen we iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen ontzettend bedanken. We hopen dat we volgend jaar weer kunnen rekenen op 
jullie medewerking, zodat we er dan weer een prachtig feest van kunnen maken! Iedereen bedankt! 
 

Buitenspeeldag 8 juni  

We hadden voor deze dag een stormbaan en een springkussen voor de ‘kleintjes’ besteld. Helaas werkte 
het weer niet mee die dag. ’s Morgens toen we de vlaggetjes op gingen hangen was het nog droog. Maar 
toen de springkussens in gereedheid waren gebracht begon het helaas te regenen en dit bleef zo tot het 
eind van de middag. Ondanks het weer waren er gelukkig toch nog kinderen die er veel plezier aan hebben 
beleefd om in de regen de stormbaan te bestormen.  
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Lichtjesavond 2022 

We kunnen terugkijken op een mooie lichtjesavond, helemaal als vanouds. En wat was het een mooi weer, 
het bleef de hele avond lekker om buiten te zijn. Veel tuinen waren verlicht en versierd en er stond heel wat 
publiek langs de kant. Er liepen veel kinderen mee met de optocht, die muzikaal werd begeleid door Fanfare 
Showband Heiloo, Muziekvereniging Kunstzin Julianadorp en Trompetterkorps Alkmaar. De Ongeremde 
Gasten liepen door de wijk om hier en daar te spelen. Dat was ook een groot succes! Op de Kerkbrink 
speelden alle korpsen nog een paar nummers, terwijl de kerk sfeervol verlicht was. We willen iedereen die 
hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken voor hun inzet en we hopen dat we met elkaar volgend jaar 
weer zo'n mooi feest kunnen neerzetten! 

Sint Maarten 11 november 2022 

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. De weersomstandigheden waren gelukkig goed dit 
jaar. Ondanks de vaak genoemde vergrijzing van Groet wisten toch nog weer zo’n 85 kinderen ons te vinden.  

Voor het beoordelen van de mooiste lampions en de mooiste liedjes had Ellen Ruis wederom de hulp 
ingeroepen van enkele hulpouders.  

Alle kinderen zijn getrakteerd op een zakje snoep en een klein cadeautje. Het was wederom een geslaagd 
evenement waar wij nog jaren mee door zullen gaan. 

Wijkgericht werken 
 
Er is een aantal keer overleg geweest tussen de dorpsvereniging, de gemeente (wethouders) en het bestuur 
van Scoronlo over toekomstige woningbouwlocaties in Groet. Vanuit de dorpsvereniging is aangegeven dat 
hier alleen energie in gestoken zal worden als duidelijk is dat de provincie bereid is medewerking te 
verlenen aan deze toekomstige woningbouw. 

De dorpsvereniging heeft deelgenomen aan een themabijeenkomst betreffende een 
haalbaarheidsonderzoek naar het Circulair Centrum in de BUCH gemeenten. 

Het doel van een Circulair Centrum is het bevorderen van een langere levensduur van producten en minder 
restafval. 

Tijdens de themabijeenkomst is gezamenlijk onderzocht of een tweedehands hout-/bouwmarkt voor 
particulieren gewenst is en hoe deze eruit zou kunnen zien. 

Voor de realisatie van woningbouw op de plaats van de voormalige Petrusschool is een klankbordgroep 
geïnstalleerd. De dorpsvereniging heeft zitting in deze klankbordgroep. 

Een globale planning is dat 2023 in het teken staat van de benodigde bestemmingswijziging, de 
bouwvergunning, de aanbesteding etc. Begin 2024 zal daadwerkelijk gestart worden met deze woningbouw. 

Commer-in 
 
Commer-in was in verband met de corona-maatregelen tot half januari 2022 gesloten. 
Daarna zijn er in 2022 de volgende exposities gehouden: 

Periode Exposant Onderwerp 

januari/februari Alef Starreveld Kunstfotografie 

maart/april Job Lautenschutz Fossielen 

mei Jan Louter Schilderijen Harrie Kuyten 

juni/juli/augustus Pim Weeda Foto’s natuur en landschap 

augustus/ september/oktober Trudy Munter-van Kampen Beeldhouwen 

november/december John Ory Samengestelde schilderijen 

 

 



Seniorensoos 

Precies 2 jaar nadat de soos noodgedwongen moest stoppen door de coronapandemie, is de soos weer van 
start gegaan. Wat waren Attie, Sonja en de deelnemers gelukkig dat het weer zover was. Harry Mereboer 
had het idee opgevat om de soos voortaan in het restaurant plaats te laten vinden. Wat een uitkomst! Een 
eigen ruimte en ook voor de andere gasten van Mereboer gaf het rust. Attie had binnen een zeer korte tijd 
al een aantal mensen uitgenodigd. Dus tot eind mei waren we onder de pannen.  
 

Dit seizoen (vanaf september) zijn er weer een paar interessante gasten en lezingen geweest. Gerard Tamis 
opende het seizoen met een door hem samengestelde compilatie van het videojournaal. Alphons Leijsen 
had aan één middag niet genoeg, dus hij komt 6 april weer terug om het volgende deel over onze dorpen   
te delen. Piet en Boet Winder hebben het nodige laten zien en verteld over het Jutten. Ila van der Pauw 
heeft de deelnemers o.a. meegenomen naar China. Wat een mooie poppen. En ze maakt ze allemaal zelf. 
Giselle Ecury heeft verteld over haar leven en de boeken die zij schrijft. Er is weer een ontzettend gezellig 
Sinterklaasfeest gevierd. En Lida en de Stamgasten zorgden weer een gezellig samenzijn met veel zang. Als 
klap op de vuurpijl was er een extra soos ingelast op 22 december. Het zangduo Ronald Venneker en 
Monique Bakker gaven een geweldige voorstelling. De enige voorwaarde die zij stelden was dat iedereen 
een kerstmuts of andere kerstversiering op het hoofd moest hebben. Daaraan is grif gehoor gegeven en er 
werd nog lang nagepraat over dit fantastische samenzijn.  
 

 

 

 

 

 


