
Sinterklaas  
in Midwolda en Oostwold 
 

19 november 2022 
 
 

Aan alle kinderen uit Oostwold en Midwolda, 
 

Op zaterdag 19 november 2022 is het feest in Oostwold en Midwolda.  
Twee jaar lang kon de Sint niet aanleggen in de haven, maar dit jaar gaat het feest weer door. 
Hoera!!! 
 

Om 10.30 uur komen Sint en Pieten aan in de haven. 
Kom samen met je papa en mama, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes naar de haven. Dat 
vindt de Sint heel erg fijn! Iedereen is van harte welkom! 
 
Na de ontvangst in de haven gaat Sinterklaas naar “de Jacht” 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.  
De kinderen tot groep 5 kunnen hier komen praten met Sinterklaas en zingen voor de Sint en natuurlijk 
ook dansen en dollen met de Pieten. De toegang is gratis! 
 
 

Programma 19 november 2022 
 
10.30 uur  Aankomst Sint en Pieten in de haven. 
    
11.30-12.30 uur Voor kinderen tot groep 5 die in Oostwold wonen: 

Sint en Pieten bij “de Jacht”  in Oostwold (Hoofdstraat 16). 
Zaal open: vanaf 11.15 uur. 

 
14.00-15.00 uur Voor kinderen en ouders/begeleiders tot groep 5 die in Midwolda wonen: 

Sint en Pieten in “boerderij Hermans Dijkstra” (Reinste Abdenaweg). 
Zaal open: vanaf 13.45 uur. 

 

Ouders/begeleiders let op! 
In “de Jacht” in Oostwold is de ruimte beperkt. De ouders/begeleiders kunnen daardoor niet naar 
binnen, maar er is wel een andere ruimte om op de kinderen te wachten.  Mocht uw kind niet alleen in 
de zaal kunnen of durven zijn, overweegt u dan om naar de bijeenkomst in Midwolda te komen. Hier 
is meer ruimte en bent u als ouder/begeleider ook van harte welkom. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 
We hebben er vertrouwen in dat het weer een gezellig feest wordt. 

 
Hartelijke groet,                             
 
Handelsvereniging OVOM en  
Dorpsbelangen Midwolda & Oostwold 
  



 


