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NIEUWSBRIEF 
 

December 2022 
 
 
 
Beste Dwingelers, 
 

Het is even geleden dat we iets van ons lieten horen, maar we hebben ondertussen niet 
stil gezeten. Met het succesvolle dorpsfeest van afgelopen jaar nog in het geheugen 
gegrift zijn we alweer begonnen met de voorbereidingen voor klein dorpsfeest in juni 
2023. Normaal zit er 2 jaar tussen maar vanwege corona is het eenmalig twee jaar na 
elkaar. Middels deze nieuwsbrief willen we jullie weer op de hoogte stellen van de 
komende activiteiten die op de kalender staan voor 2022/2023. Informatie is ook altijd 
terug te vinden op onze website www.sdadwingeloo.nl 
 
Activiteiten voor in de agenda 

 
Kerstwandeling 
Dit jaar zal de kerstwandeling weer doorgaan. Deze zal plaatsvinden op kerstavond, 24 
december. Iedereen, van jong tot oud, kan deelnemen aan deze wandeling van om en 
nabij 3,5 kilometer. Vanaf 18.45 uur zullen we verzamelen bij de muziekkoepel op de 
brink, zodat we om 19.00 uur kunnen gaan wandelen. De route zal op bepaalde stukken 
gezellig verlicht zijn, met bij kruising poolweg/heuvelenweg een kleine stop. Afsluitend is 
er gelegenheid om gezellig bij de vuurkorven op de brink warme chocolademelk of 
glühwein te drinken. 
 
Nieuwjaarsinloop 
De nieuwjaarsinloop zal dit jaar plaatsvinden op 6 januari vanaf 19.30 uur bij restaurant 
De Riete. Onder genot van enig entertainment zal het jaar ingeluid worden. Let op: 
VOL=VOL.  
 
Volley-Bitterbaltoernooi 
Een sportieve maar vooral gezellige activiteit: volley-bitterbaltoernooi. Naast 
buurtverenigingen kunnen ook zelf samengestelde teams deelnemen aan dit toernooi dat 
plaats zal vinden op dinsdag 24 januari en donderdag 26 januari. De finale wordt zaterdag 
28 januari gespeeld. Deelname mag vanaf 16 jaar. Opgave kan tot en met 18 januari via 
de website middels een opgaveformulier. Deelnamekosten zijn 30 euro per team. Het 
reglement zal meegestuurd worden met de bevestiging van opgave.  
 
Jaarvergadering 
De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 15 februari vanaf 20.00 uur bij restaurant 
Onder De Eiken. Aanmelden kan via de website. 
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Palmpasen 
1 april zal de palmpaasoptocht plaatsvinden. Ook deze keer zal de optocht om 10.30 uur 
van start gaan vanaf het voormalig gemeentehuis. Kinderen tot en met 10 jaar kunnen 
met de palmpaasstok een kleine route lopen vanaf het oude gemeentehuis naar 
zorgcentrum de Weijert, waar weer een kleine verrassing wacht. Deelname is gratis en 
opgave niet nodig.  
 
Koningsdag 
27 april is het weer koningsdag. Afgelopen jaar was het ondanks de ‘’frisheid’’ een groot 
succes. Op de brink zullen er wederom spellen zijn voor de kinderen. Verdere informatie 
volgt later.   
 
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 
 
Ook in 2023 zal er een dorpsfeest plaatsvinden, maar dan ‘klein’ dorpsfeest. Normaliter is 
er om de twee jaar dorpsfeest, echter in verband met corona heeft afgelopen groots 
dorpsfeest een jaar later plaatsgevonden dan normaal. Om zaken als WK en EK en 
dergelijke te omzeilen is komend jaar alweer klein dorpsfeest van 16 tot en met 18 juni. 
Noteer alvast in de agenda! Te zijner tijd zal meer informatie volgen.  
 
Aanvullende informatie 

We zijn als SDA druk bezig om 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. 
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