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NIEUWSBRIEF 
 

Februari 2022 
 
 
 
Beste Dwingelers, 
 

Na twee jaar lockdown mogen we eindelijk weer los. Dit betekent dat we weer volop aan 
de gang kunnen met de organisatie van verschillende activiteiten, waaronder het 
dorpsfeest in juni. Onlangs hebben we op social media al aangekondigd dat iedereen zich 
kan aanmelden voor de versierde wagens en voor straatversiering op 
www.sdadwingeloo.nl. Door middel van deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte 
brengen van de lopende zaken. Gezien het lange tijd onzeker was door corona hoe alles 
zou lopen, wordt nu alles weer op poten gezet. Dit betekent wel dat nadere invulling van 
bepaalde activiteiten nog volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 
Activiteiten voor in de agenda 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 23 maart vanaf 20.00uur in het Hof van 
Dwingeloo. Wilt u hierbij aanwezig zijn, meldt u dan van te voren aan door middel van een 
e-mail naar info@sdadwingeloo.nl.  
 
Palmpasen 
9 april zal de palmpaasoptocht plaatsvinden. Zet dit alvast in de agenda. Meer informatie 
hierover volgt nog.  
 
Koningsdag 
Dit jaar kunnen we ook weer een koningsdag organiseren. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Binnenkort zullen wij hiervoor het programma onthullen.  
 
Dodenherdenking 
Op 4 mei zullen we zoals gebruikelijk met elkaar stilstaan bij de gebeurtenissen rondom de 
Tweede Wereldoorlog en alle slachtoffers van deze en andere oorlogen herdenken.   
 
DORPSFEEST 
 
“Heel Dwingel vlagt” 

Ook dit jaar zouden wij het leuk vinden als iedereen weer volop mee vlagt met de 
originele vlag van de oude gemeente Dwingeloo. Hier en daar zien wij deze vlaggen nog 
aan de masten hangen, maar hoe meer hoe leuker! En helemaal leuk zou het zijn als het 
hele dorp dit doet ten tijde van het dorpsfeest. De vlaggen zullen op korte termijn weer 
besteld worden zodat iedereen die nog geen vlag heeft of een nieuwe vlag wil deze kan 
aanschaffen. 
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Opgaves wagens, groepen, straatversiering en bogen 

Vanaf nu kun je je aanmelden voor de versierde wagens en de straatversiering. Dit kan op 
de website www.sdadwingeloo.nl. Aanmelding is verplicht in verband met de keuring van 
de wagens, de route van de fietstocht en de veiligheid in het algemeen. Iedereen die 
lopend verkleed mee wil doen of op de fiets kan zich op de zaterdag 18 juni zelf opgeven. 
Het startgeld voor de versierde wagens bedraagt 75 euro en er zijn natuurlijk weer mooie 
geldprijzen te winnen voor de mooiste versierde wagens en de mooiste versierde straten. 
 
Programma dorpsfeest 

Het aankomende dorpsfeest gaan we gezamenlijk maar liefst 5 dagen feest vieren. We 
hebben een programma gemaakt waarbij rekening is gehouden met alle leeftijden en 
doelgroepen. Op woensdagavond 15 juni zal het feest van start gaan en op zondag 19 juni 
zullen we ’s avonds gezamenlijk het feest in gezelligheid afsluiten. Voor de 
woensdagavond tot en met de zaterdagavond zullen er kaarten in de voorverkoop komen. 
Wanneer de voorverkoop precies zal zijn, volgt nog in de media. Let wel, vol is vol. 
Wanneer een avond niet uitverkocht zal zijn, zullen er tijdens het feest aan de tent nog 
kaarten te krijgen te zijn. Hierbij is het alleen mogelijk om voor dezelfde avond een kaart 
te kopen. Dus komt u bijvoorbeeld op donderdagavond bij de tent een kaart kopen, dan 
kan dit alleen voor de donderdagavond en niet voor de overige avonden. De kaarten voor 
de zondag worden alleen aan de tent verkocht. Hieronder geven we een klein voorproefje 
van hoe het programma er uit zal gaan zien. Nadere details zijn we druk mee bezig en 
zullen te zijner tijd volgen.  
 
Woensdag 15 juni 
Woensdagavond starten we het een feest geheel in Mokum stijl. Hierbij zullen we de tent 
omtoveren tot een heus Amsterdams café. Deze avond zal Café Bolle Jan on tour er voor 
zorgen dat het ons niet zal ontbreken aan het Mokum gevoel.  
 
Donderdag 16 juni 

Op donderdagavond 16 juni zullen een aantal markante, bekende, mysterieuze en 
enthousiaste Dwingelers het podium gaan betreden. Onder leiding van regisseur Gert-Jan 
Offerein wordt er al druk gewerkt aan een mooi stuk. Na het toneelstuk zal een DJ het 
podium overnemen en de avond afsluiten.  
 
Vrijdag 17 juni 

De vrijdag start traditiegetrouw als spelletjes dag voor onze jongste inwoners. Aan het 
begin van de avond is het tijd voor de volwassenen om als groepen bestaande uit 
vrienden, buurtgenoten, kennissen, collega’s etc. deel te nemen aan verschillende spellen 
en activiteiten. We zullen ruim van te voren aangeven wat dit zal inhouden en waar en 
wanneer je je kunt opgeven hiervoor. Na deze activiteiten zal het feest in de tent los 
barsten met behulp van de Party Animals en het Fabulous 90’s DJ Team. 
  
Zaterdag 18 juni 

Op zaterdagochtend zal de optocht van de versierde wagens en fietsen plaatsvinden. De 
route van de optocht wordt op dit moment aan gewerkt. Daarover later meer. Na afloop 
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van de optocht zal er een DJ in de tent zijn om de optocht feestelijk af te sluiten. Aan het 
einde van de middag zal de tent enkele uren sluiten zodat iedereen zich kan opfrissen 
voor het avondprogramma. Deze avond zal de band Glamourama optreden met een 
grootse show.  
 
Zondag 19 juni 
Op zondagochtend zal er een kerkdienst plaats vinden in de tent. ’s Middags zal er een 
fietstocht uitgezet worden langs de versierde straten of is het mogelijk om in de tent deel 
te nemen aan een fantastisch leuke activiteit. Hierover volgt ook later meer. De laatste 
dag van de feestweek zal afgesloten worden door de band Carambam. Voor deze dag is 
het voor geen van de activiteiten mogelijk om kaarten in de voorverkoop te kopen.   
 
Aanvullende informatie 

Alle verdere aanvullende informatie volgt snel. We zijn als SDA druk bezig om nu alles in 
gang te zetten wat betreft zowel het dorpsfeest als alle andere activiteiten. We houden 
jullie op de hoogte. Mochten er dringende vragen zijn dan kunnen jullie ons e-mailen 
(info@sdadwingeloo.nl) of één van ons benaderen via een andere weg. Wij hebben er in 
ieder geval heel veel zin in en wij hopen jullie dan ook weer volop bij de activiteiten te 
zien. En wat betreft het dorpsfeest: laten we er met z’n allen weer een mooi feest van 
maken!   
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