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Maart 2019 
 
 
Beste Dwingelers, 

2019 is alweer enige tijd op weg. Een nieuw jaar met nieuwe maar ook de bekende 
traditionele activiteiten en natuurlijk het dorpsfeest!  
 
Berichtgeving 

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Dwingeloo en de omliggende 
dorpen de informatie ontvangen met betrekking tot de activiteiten die georganiseerd worden 
door de SDA. Naast de berichtgeving per mail en de regionale kranten maken wij ook 
gebruik van social media. Zo zijn wij zowel op facebook als op instagram te vinden. 
Daarnaast hebben wij sinds kort een nieuwe website! Een overzichtelijke site met informatie 
die up to date is.  
 
 
 

   www.facebook.com/sda.dwingeloo 
 
      SDA Dwingeloo 
 
         www.sdadwingeloo.nl 
 
 
 
 
Activiteiten 

Zoals de naam SDA al bekend maakt, Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo, organiseren wij 
activiteiten voor het dorp. Veelal zijn dit jaarlijks terugkerende activiteiten. Naast het SDA 
kent ons dorp meerdere verenigingen/stichtingen die zich bezig houden met de organisatie 
van leuke evenementen. 2019 zijn wij ingestoken met het plan om meer samenwerking te 
krijgen om krachten te bundelen. Zo wordt er bijvoorbeeld momenteel gekeken of het SDA 
iets kan gaan betekenen bij de sinterklaasintocht. Tevens vinden er gesprekken plaats 
tussen meerdere verenigingen en stichtingen om de braderie die op woensdagen in de 
zomer worden georganiseerd nieuw leven in te blazen.  
 
Palmpaasoptocht 

Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet komen ze weer langs; de haantjes op een 
stokje. In Dwingeloo organiseren wij dit jaar de optocht op zaterdag 13 april. Vanaf 10.00 
uur zullen wij ons verzamelen bij het voormalige gemeentehuis om rond de klok van 10.30 
uur van start te gaan met de optocht. 
 



 

 

 

4 mei herdenking 

Zoals al tijdens de jaarvergadering 
bekend gemaakt zal de herdenking 
van 4 mei 2020 groter en 
gemeentelijk breed georganiseerd 
gaan worden, aangezien het dan 75 
jaar geleden is dat ons land bevrijd 
is. De eerste contacten hierover zijn 
inmiddels gelegd met zowel de 
gemeente als de organisaties van de 
herdenkingen van de andere dorpen 
in onze gemeente. 
De herdenking voor 2019 zal op 
gelijke wijze als voorgaande jaren 
georganiseerd worden.  
 
Wij zijn voor de herdenking van 2019 nog op zoek naar sprekers die een persoonlijk verhaal 
gerelateerd aan de tweede wereldoorlog willen delen met de aanwezigen bij deze dienst. 
Bent u diegene met een verhaal of kent u iemand? Dan horen wij dat graag. 
 
Koningsdag 

Weet jij al wat je doet met Koningsdag? Blief in Dwingel! We hebben voor 27 april a.s. weer 
een mooi traditioneel programma in elkaar gedraaid. Uiteraard hebben we een vrijmarkt voor 
de kinderen en zal er een fietstocht uitgezet worden. De Vrijmarkt zal vanaf 8.30 uur van 
start gaan op de brink en doorgaan tot de klok van 11.30 uur. In de middag zal bij mooi 
weer het zwembad haar deuren openen vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur waar er voor kinderen 
leuke spelletjes georganiseerd zullen worden. Ook zal er ’s Middags een fietspuzzeltocht 

georganiseerd worden die om 
13.30 uur van start gaat vanaf de 
muziek-koepel. Na het fietsen zal 
men de dorst willen lessen, 
ditmaal onder muzikale 
begeleiding van DJ Murdock 
(vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.) 
Daarna gaat de gezelligheid 
verder in de horeca-
gelegenheden in ons dorp. De 
jeugd onder ons kan zich deze 
middag richting bosbad de 
Paasbergen begeven om het 
nieuwe zwembadseizoen in te 
luiden op deze eerste 
openingsdag van 2019.  

 
Pubquiz 

De 4 voorrondes van de pubquiz-competitie 2018-2019 zijn geweest en de finale zal tijdens 
het dorpsfeest in juni plaats gaan vinden. De competitie van 2019-2020 zal van start gaan 
op maandag 7 oktober 2019 (van oktober t/m maart elke eerste maandag van de maand, 
met uitzondering van december en januari wanneer er niet gespeeld wordt). Elke ronde 
wordt gespeel bij één van de horecagelegenheden in ons dorp. De locaties voor het 
volgende seizoen worden later bekend gemaakt. 
 
 
 



 

 

 

Kerstwandeling  

Traditioneel 
organiseert 
Stichting Dorps 
Activiteiten (SDA) 
Dwingeloo op 
kerstavond een 
gezellige en 
sfeervolle 
kerstwandeling. 
Op dinsdag 24 
december 2019 
kan iedereen zich 
vanaf 18.30 uur 
komen verzamelen 
op de Brink in 
Dwingeloo. Udi zal 
de muzikale 
klanken verzorgen 

en de kerstman zal ook aanwezig zijn. Rond 19.00 uur zal de optocht van start gaan. De 
wandeling is geschikt voor jong en oud en heeft ongeveer een lengte van drie kilometer. Het 
SDA zorgt nadien voor chocolademelk, glühwein en wat lekkers.  
 
Voor de kerstwandeling van 2019 zijn wij nog op zoek naar een buurtvereniging die de 
pauzelocatie voor haar rekening wil nemen. Invulling hiervan kan geheel naar eigen inzicht. 
Geïnteresseerd of interesse in meer informatie? Laat het ons weten! 
 
Nieuwjaarsborrel 

Aan het eind van het jaar 2019 zal Stichting Dorps Activiteiten (SDA) Dwingeloo weer op 
zoek gaan naar de Dwingeler van het jaar 2019. Bij deze jaarlijkse verkiezing wordt gezocht 
naar een persoon of organisatie die in het lopende jaar een bijzondere prestatie heeft 
verricht. Dit kan door bijvoorbeeld extra inzet, uitzonderlijke prestaties, een mooi initiatief of 
op geheel andere wijze. Tijdens de nieuwjaarsborrel op vrijdag 3 januari 2020 zal de winnaar 
bekend gemaakt worden. Vanaf begin december 2019 is het mogelijk om te gaan stemmen. 
Op vrijdag 3 januari 2020 zal er geproost worden op het nieuwe jaar in het café van Hotel de 
Brink. Bij binnenkomst wordt iedereen verwelkomt met een glas bubbels. De deuren van het 
café gaan vanaf 21:00 uur open en de gezelligheid zal met behulp van een muzikale act al 
snel op gang komen. Deze nieuwe insteek die bij de borrel in 2019 voor het eerst 
geprobeerd werd, bleek een groot succes waardoor deze formule in 2020 op gelijke wijze 
plaats zal gaan vinden. 
 
Volleybaltoernooi 

De eerste sportieve activiteit van het jaar georganiseerd door het SDA betreft het jaarlijkse 
volleybaltoernooi. Deden er in 2018 nog 22 teams mee, waren dit er bij de editie van 2019 
nog maar 18. Een afname van deelnemers die de afgelopen jaren toeneemt. Om dit te 
veranderen zijn we aan het kijken of we hier een andere opzet van dit toernooi voor gaan 
gebruiken. Met als doel het idee van “vroeger” terug te krijgen; vele deelnemers, muziek 
erbij en volle tribunes.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Dorpsfeest 
Dorpsfeest Dwingeloo vindt dit jaar plaats vanaf 
donderdag 13 juni t/m zondag 16 juni 2019.  
Op dinsdagavond 4 juni en donderdagavond 6 juni 
zullen er voorverkoop-avonden plaats gaan vinden. 
Vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur bij hotel de Drift. 
 
Heel Dwingel vlagt 
Net als bij het voorgaande feest zou het mooi zijn als 
we in het gehele dorp weer volop gaan vlaggen in 
aanloop naar en tijdens het dorpsfeest. Heb jij nou 
nog geen vlag? Wij hebben er nog een aantal op 
voorraad! Gevelvlag € 19.50 / Mastvlag € 32.50. Nou is 
het uiteraard goed en leuk om zelf een vlag te hebben, 
maar net zo leuk is het om er één cadeau te geven of 
te krijgen. Wil je er eentje (of meer) kopen? Dat kan 
bij Hotel de Drift in Dwingeloo. Hier kun je de vlag 
zowel contant als per pin afrekenen. 

 
13 juni 

Op 13 juni zal het feest van start gaan met de 
Golden oldies. Dit duo staat bekend om op een 
leuke wijze de hits van de jaren 20 tot nu met 
gezellige, ontroerende, soms ludieke maar vooral 
herkenbare songs voor senioren en jongeren ten 
gehore te brengen. Ook zal Ken Besuijen op deze 
eerste avond van het feest het podium gaan 
betreden. Sinds 2010 heeft Ken zijn eigen 
kleinkunstprogramma met het werk van – zijn 
grote voorbeeld – Wim Sonneveld. Naast het 
repertoire van Wim Sonneveld zingt hij nu ook 
liedjes uit ‘Ja Zuster, Nee Zuster’, ’t Schaep met de 
vijf Pooten’ en ander kleinkunstrepertoire. Van 
André van Duin tot Rudi Carrell. Het programma 
van deze avond zal afgesloten worden met een DJ. 

 
14 juni 
Op vrijdagavond 14 juni zal de band SmildegerRoet het podium gaan betreden. Zij spelen 
alle soorten muziek voor alle leeftijden. Goud van oud, top 40, Nederlandstalig, Rock & Roll, 
etc. Het grote repertoire wordt aangepast aan het feest en het publiek.  
 
15 juni 
Op zaterdagmiddag 15 juni zal de pubquiz gespeeld worden. Teams die mee hebben gedaan 
aan de competitie 2018-2019 zullen deze middag de finale spelen, maar ook nieuwe teams 
kunnen deelnemen aan deze quiz. Op een later moment wordt nog gecommuniceerd 
wanneer de inschrijving hiervoor zal openen. Na afloop van de quiz zal de tent voor korte tijd 
gesloten worden om ’s avonds iedereen weer fris en fruitig te ontvangen. Het 
avondprogramma zal van start gaan met de uitslag van de pubquiz waarna het feest verder 
zal gaan onder de muzikale begeleiding van de band Barcode. Een energiek frontduo van 
een klasse apart. Een fundament van een band waar je u tegen zegt. Een zinderende show 
met de beste hits en de leukste meezingers. Een waanzinnige lichtshow. Een wervelende 
show vol live muziek, energie en interactie! Barcode laat het publiek pas los als het zwetend 
en dampend neervalt! 



 

 

 

 

16 juni 

Op zondag zal er gefietst gaan worden. Een leuke route is momenteel al in de maak! Daarna 
zal aan het einde van deze middag de band Karambam de muzikale act verzorgen. Een mega 
energiek PowerTrio die van de grootste feesttenten tot en met de heetste bruiloften er altijd 
een uniek feest van weten te maken! Geen voorgekauwde setlist, maar puur op gevoel én 
supersnelle improvisatie! Een oneindig repertoire met rappe interactie, das KaramBAM! 
 
 
 
Op naar weer een jaar vol met leuke activiteiten! 
 
 
 
 
Namens het gehele bestuur,  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bram Bloemerts (voorzitter) 
Hans Mollink  (secretaris) 
Bert Bult   (penningmeester) 
Jenny Mertens 
Joyce van der Koogh 
Annelyn Sattler 
Erik Nijstad 
Bea Boer 
Emiel Stolk 

 
 


