
Feest op Bevrijdingsdag in Middelstum. 

De activiteiten op 5 mei worden dit jaar georganiseerd door een samenwerking met S.O.O.M., De 

Historische Vereniging Middelstum, IJsbaanvereniging Middelstum, IJsvereniging "De Schaats"en 

visclub "De Witte Dobber". 

 

De S.O.O.M. Organiseert 's morgens in de bovenzaal van Vita Nova een familievoorstelling Cirque 

Magnifique: Magica! Dit belooft een magisch spektakel te worden. De voorstelling begint om 11.00 

uur. Na afloop van de voorstelling worden alle kinderen bij de uitgang nog getrakteerd op iets lekkers. 

De samenwerkende verenigingen organiseren 's middags om 13.00 uur een optocht van versierde 

wagens, fietsen, oude tractoren of oldtimer auto's. Verzamelen op het Concordiaplein in Middelstum 

tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Heeft u zich nog niet opgegeven maar wilt u ook nog heel graag meedoen, 

dat kan, kom dan 5 mei 's middags naar het Concordiaplein en meldt u zich even bij de heer Jan 

Donkerbroek of Henk Aikema. "De Blaauwbloezen" zullen de optocht muzikaal begeleiden. Het eindpunt 

van de optocht zal zijn in de Heerestraat nabij Vita Nova en Brouwers. 

  

De Historische Vereniging Middelstum organiseert een wandeling door het dorp. Startplaats is de 

begraafplaats aan de Delleweg. Vanaf 14.00 uur wordt hier vertelt over de oorlogsslachtoffers die op de 



begraafplaats van Middelstum liggen begraven. Aan de hand van een op de begraafplaats uitgereikte flyer 

kunt u zien op welke plekken in Middelstum uitleg wordt gegeven over de voor Middelstum historische 

plaatsen betreffende de Tweede Wereldoorlog. U kunt zo zelf bepalen welke plekken u wilt bezoeken. De 

vertellers zullen tot ongeveer 16.00 uur aanwezig zijn. In de molen is er gelegenheid om een kopje 

koffie/thee te drinken. 

 

's Avonds om 19.00 uur zal deze feestelijke dag worden afgesloten in het Hippolytushoes. Het duo 

NulenNex zullen de bewoners van het Hippolytushoes en Fraamborg een hele gezellige avond bezorgen 

met hun grappen en mooie liedjes. 
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