
Een terugblik op het jaar 2016 deel-3. 

Het jaar 2016 is bijna weer ten einde. We blikken daarom nog even met u terug naar wat er zoal is 

gebeurd in onze voormalige gemeente Middelstum in het afgelopen jaar. De komende dagen komt er 

iedere dag een aantal maanden van 2016 voorbij. Vandaag in het derde deel de maanden juli t/m 

september. 

 

Juli: Streekproductenmarkt Middelstum goed bezocht. 

Tijdens de zomermarkt op het landgoed van Ewsum bleek maar eens weer dat de markten met 

streekproducten goed in de smaak valt bij het publiek. Ondanks dat de zomervakantie voor velen al is 

begonnen kwamen de bezoekers ook zaterdag 23 juli weer in grote getale naar de markt in Oosterburen.  

Middelstum heeft weer een Spookteam. 

Binnenkort is het weer zover. Na vele jaren van afwezigheid heeft een groep inwoners van Middelstum 

het plan om weer een heus spookteam op te gaan zetten. Het "oude" spookteam van Middelstum trok 

enkele jaren geleden uit de hele regio veel bedrijven en verenigingen aan om een spooktocht te lopen 

door het Middelstumerbos. Het was destijds een doorslaand succes.  

Augustus: Visboer verrast vrijwilligers begraafplaats. 

Visboer Chris Zwier, die sinds een aantal weken met zijn kraam op het Concordiaplein staat, is reeds goed 

op de hoogte van wat er zich in Middelstum afspeelt.  

Toeristen weten Middelstum te vinden. 

Steeds meer toeristen en dagjesmensen weten “ons mooie” Middelstum te vinden. Regelmatig zie je 

toeristen op één van de vele bankjes in het dorp zitten. Vaak drinken ze dan een kopje koffie uit een eigen 

meegebrachte thermoskan. Het zit er altijd sfeervol en gezellig uit. Ook zie je weer vaker bootjes door het 

Boterdiep varen. Het Haventje wordt ook vaak pleisterplaats aangedaan. Woensdag 17 augustus lagen er 

zelfs de hele dag twee bootjes. De eigenaren vermaakten zich prima op het grasveld met koffie / thee en 

veel gezelligheid.  

September: Orgelconcert Peter Westerbrink in Huizinge. 



Zondag 4 september verzorgt Peter Westerbrink het orgelconcert in de Johannes de Doperkerk te 

Huizinge. Dit belooft een mooie avond te worden. Westerbrink heeft een programma samengesteld met 

werken die je niet vaak op een concert hoort.  

Jenthe Boon 10.000ste bezoeker zwembad. 

Jenthe Boon uit Middelstum passeerde vanmiddag als 10.000 ste bezoeker de kassa van het zwembad in 

Middelstum. Uit handen van scheidend voorzitter Gerard Mulder ontving zij een oorkonde, bos bloemen 

en een zwemabonnement voor het zwemseizoen 2017.  
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