
Voor 1 oktober weer inleveren bij je juf of meester om mee te doen voor de prijs! 

Gemeentewapen Dijk en Waard 
 

Wist jij al dat de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard samen één 
gemeente gaan worden? Vanaf 1 januari 2022 zijn ze samen een nieuwe 
gemeente. Die nieuwe gemeente heet Dijk en Waard. En bij een nieuwe 
gemeente hoort natuurlijk ook een nieuw gemeentewapen!  
 
Het gemeentewapen heeft een lange geschiedenis. Ken je de ridders uit de 
Middeleeuwen? Die hadden vaak een schild bij zich. Op zo'n schild stonden 
versieringen zoals bijvoorbeeld tekeningen of kleuren. Zo konden andere 
ridders zien wie er achter een harnas verscholen ging. Deze versieringen 
werden symbolen voor adellijke families. We noemen dit nu een familiewapen. 
Maar ook steden, gemeentes en zelfs landen gingen een eigen wapen 
ontwerpen. Zo ontstonden de gemeentewapens.  
 
Een gemeentewapen is een symbool voor de gemeente. Er staan figuren en 
kleuren op die belangrijk zijn voor de gemeente en goed bij de gemeente 
passen. Voor een grote stad is iets anders belangrijk dan voor een klein dorp. 
Dus daar wordt allemaal goed over nagedacht.  
 

Jouw ontwerp! 

 
Als jij het voor het zeggen had, hoe zou jij dan het gemeentewapen van Dijk en 
Waard er uit laten zien? Welke dingen vind jij goed passen bij de nieuwe 
gemeente. Verzamel je ideeën en maak op de achterzijde van dit blad jouw 
eigen ontwerp van het gemeentewapen!  
 
Je mag kleuren, verven, knippen en plakken, maak er maar wat moois van! 
Lever jouw ontwerp weer in bij je juf of meester en wie weet win jij wel deze 
kleurplatenwedstrijd. De winnaar mag samen met de burgemeesters het 
officiële nieuwe gemeentewapen onthullen en wint ook een bioscoopbon om 
in de nieuwe gemeente gratis naar de bioscoop te kunnen met een vriend of 
vriendin! Jouw ontwerp krijgt ook een plekje in het gemeentehuis. 
 
Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw ontwerp, succes! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
De burgemeesters van Langedijk en Heerhugowaard. 
 
 



Voor 1 oktober weer inleveren bij je juf of meester om mee te doen voor de prijs! 

Mijn ontwerp 
 

 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………… 
Klas: ………………………………………………………………………………………………………… 
School: ……………………………………………………………………………………………………. 


