Lid worden van de
dorpsvereniging
• De dorpsvereniging is actief binnen en buiten
Midwolde en circa 90% van de huishoudens
zijn lid.
• Wij organiseren ieder jaar diverse activiteiten
voor leden, maar ook niet-leden zijn welkom!
• De contributie bedraagt maar € 10,- per jaar
per huishouden. Deze wordt geïnd via
automatische incasso.
• Je wordt middels nieuwsbrieven op de hoogte
gehouden van alle activiteiten die wij
organiseren waaronder de nieuwjaarsreceptie
met stampot maaltijd, het Paasvuur en een
jaarlijkse BBQ. Elke maand is er welk iets te
doen en dat lees je ook in de kalender op onze
website.
• Informeren doen wij via onze website
www.midwolde.info en daar vindt je ook alle
verstuurde nieuwsbrieven. Natuurlijk vergeten
wij de leden onder ons zonder een email adres
niet!
• Graag verwelkomen wij nieuwe leden.
Aanmelden kan op onze website, bij de tab
“Lid worden”. Of via een e-mail aan
ledenadministratie@midwolde.info

Handige adressen en informatie
Secretaris Jelle Hol
p/a Noorderweg 10-A
9355 TH Tolbert
secretaris@midwolde.info
Ledenadministratie
Erik Zoethout
p/a Hoofdstraat 112
9355 TC Midwolde
Tel 0594-51 04 99
ledenadministratie@midwolde.info

Dorps
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Heet u Welkom!

KvK-nr.: 40025520
IBAN: NL 94 RABO 0335 1331 69
Website: www.midwolde.info

Gasterij Inkies
Hoofdstraat 132
9355 TD Midwolde
Tel 0594-51 59 54
www.gasterijinkies.nl
De kerk en Gasterij Inkies

Kennismaking met

Midwolde en…

• Midwolde ligt in het landelijk
buitengebied van de Gemeente Leek,
midden in de Ecologische Hoofd
Structuur in het Zuidelijk Westerkwartier.

de Dorpsvereniging
• De dorpsvereniging Midwolde is
opgericht op 1 november 1979. In 2014
vierde zij haar 35 jarige jubileum!
• Op 30 juni 1988 heeft de vereniging het
pand dat toen “dancing Vredewold”
heette gekocht van de gemeente Leek.
Deze is eigenhandig door de leden
verbouwd en werd op 4 november 1989
officieel geopend. Tegenwoordig wordt
het pand verhuurd en heet Gasterij
Inkies.

• Wordt in tweeën gesplitst door de A7.
Ten noorden van de A7 wordt de Pasop
genoemd.
• Er staat een kerk uit de 12 eeuw. Deze
is geopend voor publiek.
• Ligt naast het Landgoed Nienoord met
daarop de Borg Nienoord.

• Heeft een bestuur, enkele werkgroepen
en actieve inwoners.

• Ligt midden in een coulissen landschap
met houtsingels.

• De vereniging heeft ruim 140
aangesloten huishoudens als lid.
• Is nauw betrokken bij allerlei
ontwikkelingen in en rond Midwolde.

• Ligt op loop afstand van Leek en is met
het openbaarvervoer goed aangesloten
op de stad Groningen.
• In Midwolde wonen ook veel
ondernemers. Van agrariërs tot en met
ZZP-ers.

• Met ingang van 2017 wonen er bijna 400
inwoners in Midwolde.

• Heeft een eigen Koningsplek en Linde.

• Er leven ongeveer 170 huishoudens.

• In het dorp staan vier rijksmonumenten,
Gasterij Inkies aan de Hoofdstraat 132
is er daar één van.

• In Midwolde hangen aan de Pasop 26
en aan de Hoofdstraat 132 een AED

• De vereniging heeft ook een dorpsvisie.
“De vereniging stelt zich ten doel het
bevorderen van de leefbaarheid in het dorp
Midwolde en het stimuleren dan wel het tot
stand brengen van activiteiten op
maatschappelijk, cultureel, recreatief en
ander terrein, voor zover het voor het
welzijn van de inwoners van Midwolde
nuttig is of kan zijn. Voorts stelt zij zich ten
doel het specifieke karakter van het dorp
Midwolde met zijn omgeving te bewaren.”

