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Beste Dwingelers, 
Het “bijzondere” jaar 2020 is alweer bijna ten einde. Bijzonder, gezien het feit dat we natuurlijk 

allemaal in verschillende mate de gevolgen van het COVID-19 virus hebben ondervonden en nog 
steeds ondervinden. Laten we hopen dat 2021 het jaar zal worden waarin we terug kunnen keren naar 
het oude normaal. Ook voor ons als stichting dorpsactiviteiten was 2020 een jaar waarin een grote 

aanspraak werd gedaan op onze creativiteit. Behalve het Bittervolleybaltoernooi, de pubquizfinale 
inclusief het feest in de zaal bij de Brink en de jaarvergadering hebben we verder niets kunnen 
organiseren volgens de standaard draaiboeken. Maar stil gezeten hebben we zeker niet en gaan we 

ook niet doen. 
 
Kerstshow 
Zo gaan we a.s. zaterdag 19 december een live-uitzending verzorgen vanuit een tijdelijke studio die we 
gaan opbouwen in Cultureel Centrum Over Entinghe. Iedereen met toegang tot internet kan deze show 

volgen via ons Youtube kanaal. (ga naar www.youtube.nl en typ in de zoekbalk - SDA Dwingeloo - en 
je zal hier iets voor de klok van 20.00u kunnen doorklikken naar de liveshow). Tijdens deze kerstshow  
blikken we even terug op het afgelopen jaar, gaan we een quiz spelen waarmee een leuke prijs te 

winnen is, en meer… 
 
Kerstwensen 
Ook gaan we tijdens de show kerstwensen in vervulling laten komen. Men heeft kerstwensen en 
kerstboodschappen kunnen insturen die we deze avond live gaan overbrengen/overhandigen. Van alle 
ingediende wensen worden de meest bijzondere en tevens haalbare gratis door ons uitgevoerd. Op de 

website www.sdadwingeloo.nl kan iedereen nog t/m 10 december een kerstwens of boodschap voor 
een ander insturen. 
 
Mooiste adres 

Ook gaan we geldprijzen weggeven tijdens de kerstshow. De top 3 mooist versierde adressen (qua 
(kerst)verlichting en dergelijke), hetzij versierde woning of versierde tuin, kunnen kans maken op deze 

prijzen. Op zaterdag 12 december zal een onafhankelijk jury de opgegeven adressen ’s avonds gaan 
keuren. Ook mee doen en kans maken op prijzen? Geef je adres door via onze website onder het kopje 
“kerstdorp Dwingeloo”. 

 
Dwingeler van het jaar 2020 
Wie gaat er dit jaar met de titel vandoor? De genomineerden zullen aan het begin van de avond (live) 
bekend gemaakt worden en tegen het einde van de kerstshow wordt de winnaar van de titel 
“Dwingeler van het jaar 2020” bekend gemaakt. Iemand aanmelden voor deze titel? Dit kan nog t/m 

zaterdag 5 december via onze website of via de stembus bij de Albert Heijn (stembiljetten vind je hier 
naast de stembus). 
 

Wij hopen op veel deelnemers aan het kerstdorp, op veel ingestuurde kerstwensen en vooral op veel 
kijkers op zaterdagavond 19 december vanaf 20.00 uur.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bram Bloemerts  (voorzitter)   Emiel Stolk  (bestuurslid) 
Hans Mollink  (secretaris)   Bea Boer  (bestuurslid) 
Bert Bult   (penningmeester)  Britt Huitink  (bestuurslid) 
Jenny Mertens  (bestuurslid)   Marjan Dekker  (bestuurslid) 
Erik Nijstad  (bestuurslid) 

NIEUWSBRIEF 

http://www.youtube.nl/
http://www.sdadwingeloo.nl/

