
Sinterklaas in
Midwolda & Oostwold

25 november 2017
Aan alle kinderen van Oostwold en Midwolda,

Zaterdag 25 november 2017 is het feest in Midwolda en Oostwold, dan komt Sinterklaas
met zijn Pieten op bezoek.

Om 10.30 uur komt Sintklaas met zijn Pieten aan per boot in de haven van Midwolda.
Kom samen met je ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes naar de haven,
dat vindt de Sint heel erg fijn!
Na ontvangst in de haven gaat Sinterklaas naar De Twee Oldambten in Oostwold voor de
kinderen die in Oostwold wonen. ’s Middags is er voor de kinderen die in Midwolda wonen
feest bij Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda.

Programma 25 november 2017
10.30 uur Aankomst Sint en zijn Pieten in de haven van Midwolda

Voor de kinderen die in Oostwold wonen:
11.30 uur Zaal open Café de Twee Oldambten, Oostwold
11.45 uur Aankomst Sint en Pieten

Praten met en zingen voor de Sint
Prijsuitreiking kleurwedstrijd

Voor de kinderen die in Midwolda wonen:
14.15 uur Zaal open Boerderij Hermans Dijkstra, Midwolda
14.30 uur Aankomst Sint en Pieten

Praten met en zingen voor de Sint
Prijsuitreiking kleurwedstrijd

Woon je in Midwolda maar wil je graag ‘s morgens in Oostwold naar Sinterklaas of woon je in
Oostwold en wil je graag ‘s middags naar Sinterklaas in Midwolda, dan is dit geen probleem.

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 van de basisscholen is er een kleurwedstrijd. Kleur de
kleurplaat zo mooi mogelijk en lever de kleurplaat in bij je meester of juf vóór donderdag 23
november 2017. Sint en Pieten zoeken dan de mooiste tekeningen uit. De tekeningen van
de kinderen die in Oostwold wonen worden in de zaal van De Twee Oldambten
tentoongesteld en de kleurplaten van de kinderen die in Midwolda wonen worden in Boerderij
Hermans Dijkstra opgehangen. Vergeet niet je naam en de plaats waar je woont in te vullen!

Heb je een vriendje of vriendinnetje dat wel in Midwolda of Oostwold woont maar niet naar
de Meerkant  gaat en ook graag mee wil doen met de kleurwedstrijd? Dat kan! Deze kindeen
kunnen v.a. 20 november een kleurplaat afhalen en tot 23 november inleveren in Oostwold
bij de RegioBank, De Twee Oldambten, en in Midwolda bij Dagwinkel of Bakkerij de Wit.

We hopen jullie allemaal te zien in de haven van Midwolda en
daarna bij De Twee Oldambten of in Boerderij Hermans Dijkstra.

Hartelijke groet,
Handelsvereniging OVOM

Vereniging Dorpsbelangen Midwolda en Oostwold


