NIEUWSBRIEF
Dorpsfeest Dwingeloo 2019
Beste Dwingelers,
Over enige tijd is het alweer zover, tijd voor het dorpsfeest Dwingeloo 2019! Vanaf 13 t/m
16 juni gaan wij er gezamenlijk weer een mooi feest van maken.
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij nog even alle informatie met betrekking tot het
feest overzichtelijk weergeven.
Dorpsfeest voorverkoop
Op dinsdag 4 en op donderdag 6 juni zal bij Hotel de Drift vanaf 19.00u tot 21.00u de
voorverkoop plaats gaan vinden. Je kunt kaarten in de voorverkoop halen voor de
donderdag, vrijdag en zaterdag. Voor het zondagprogramma kan enkel een entreeticket bij
de ingang van de tent gekocht worden op de dag zelf.

------------------------------------ PROGRAMMA --------------------------------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 DJ Bart Kiers. De tent zal deze avond om 19.30u
open gaan en rond 20.00 uur zal het programma van start gaan.
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. Deze avond zal de tent om 21.00u open gaan.

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. We hebben nog plek voor een klein
aantal teams. Een team opgeven kan via onze website, www.sdadwingeloo.nl. De
tent zal open gaan om 13.00u en rond 13.30u zal begonnen worden met de quiz,
wees op tijd! Naar verwachting zijn we tot ongeveer 17.00u bezig met de quiz
(uiteraard het doornemen van de antwoorden en de benodigde pauzes inbegrepen).
Om 18.00 uur zal de tent sluiten om ’s avonds vanaf 21.00u iedereen weer fris en
fruitig te ontvangen. Het avondprogramma zal van start gaan met de uitslag van de
pubquiz (21.30 uur) 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!
Om 13.00u zal de tent openen (start- en inschrijflocatie) vanaf waar iedereen
tussen 13.30u en 14.00u kan starten met de fietstocht. Daarna zal ronde de klok van
16.00u 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!
Heel Dwingel vlagt
Misschien is het je al opgevallen, maar steeds meer en meer vlaggen komen worden
weer uit de kast gehaald om aan de gevel of in de mast te hangen. Heb jij je vlag
nog in de kast hangen? Hang hem dan snel op zodat we net als in 2017 aan iedereen
kunnen laten zien dat Dwingeloo wat te vieren heeft. Heb je nog geen vlag? De
laatste vlaggen zijn te koop bij Warenhuis Boerhof (Gevelvlag € 19.50 / Mastvlag €
32.50). Let op, als deze vlaggen op zijn, zijn ze ook echt op. Er zal geen nabestelling
meer gedaan worden.
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 SDA. Naast de berichtgeving per mail en de regionale
kranten maken wij ook gebruik van sociale media. Zo zijn wij zowel op facebook als
op Instagram te vinden. Ook is onze website www.sdadwingeloo.nl volledig up to
date.

HUISREGELS
Om het feest veilig en leuk te laten verlopen voor iedereen, hanteren wij tijdens het
dorpsfeest duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en
bent u verplicht zich aan deze regels te houden.
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Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig
legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de
18 jaar.
Het is verboden om te roken in de tent.
Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen
in uw bezit te hebben.
Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle
tijden op te volgen.
Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het
terrein te verlaten.
Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of
dronkenschap geweigerd worden.
Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het
evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang
weigeren.
Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële
schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal
zal worden verhaald bij de veroorzaker.
Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.
Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan
ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende
kleding, de toegang te weigeren.
Het toegangsbewijs mag niet gebruikt worden voor commerciële en/of
promotionele doeleinden zonder toestemming van den organisatie.

OP NAAR EEN MOOI FEEST!
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