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Dorpsbelangen Stedum 
 

Omdat er wat bestuurswisselingen  zijn geweest is het misschien handig om te 
weten wie er in de vereniging Dorpsbelangen zitten. Graag stellen we de be-
stuursleden aan u voor. 
 

    
Fokko Smit 
voorzitter 

Tamara Werkman 
secretaresse 

Ronnie Vos 
penningmeester 

Mark Dijkstra 
algemeen lid 

    
Mirjam Werkman al-
gemeen lid 

Peter Prins  
algemeen lid 

Karola Jansen  
algemeen lid 

Lukas Kruidhof alge-
meen lid 

 

 
Ook willen we de afgetreden bestuursleden 
hartelijk danken voor hun inzet:  
Jeroen Vermeer, die zijn periode erop heeft 
zitten. Toch blijft hij betrokken bij een paar 
projecten: bouw van de nieuwe speeltuin en 
Stedum Energie Neutraal. Wim Zijlema 
heeft een studie opgepakt in Nijmegen, 
waardoor het voor hem niet meer mogelijk is 
zijn bestuurlijke functie 100% te kunnen 
doen in Stedum.  

 

Nieuwjaarsfeest 
Nadat we vorig jaar test hebben gedraaid in Moarstee met het oud & Nieuw feest, 
gaan we hier nog eens gevolg aan geven wegens groot succes. Dit wordt onder- 
 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek 400 woorden waarin Math M. Willems op zoek gaat naar de 
passie van dorpsgenoten. Deze keer Anne-Lie Persson (foto: Martien Spits-Straatman). 
 

  
Jeroen Vermeer 
was algemeen lid 

Wim Zijlema 
was algemeen lid 
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steund door Moarstee, Jan Spijk (namens de jeugd) en Activiteiten commisie 
(DB). Waarbij DJ Jappa, de muziek zal verzorgen. 
 

Moarstee is zo goed bevallen volgens omstanders; omdat je het dans en kroeg 
gedeelte goed kan combineren. Hierdoor ontmoet jong en ouder elkaar en een 
relaxte sfeer. Dit is een kans om elkaar alle geluk toe te wensen voor/ in 2017. We 
nodigen u van harte uit! 
 

Wij wensen u alvast prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond  2017. 
 

Fokko Smit 
Voorzitter DB  
 
 

Haven Plus Plan 
  

Voor de zomer is aan het 
dorp het Haven Plus Plan 
gepresenteerd. Dat plan 
bestaat eigenlijk uit twee 
delen: 1) een aanpak 
voor verfraaiing van het 
haventerrein en 2) een 
alternatieve parkeergele-
genheid voor vrachtwa-
gens nabij Hilmaarweg 
(ontsluiting via Stations-
straat bij NS station). 

 

Tijdens de presentatie waren de reacties op verfraaiing van het havengebied posi-
tief en op het deelplan alternatieve parkeerplek waren de reacties verschillend. Dit 
leidde ertoe om een extra avond te beleggen voor bewoners van de Stationsweg. 
Op deze avond werden diverse bezwaren opgesomd. Met dit gegeven is de kop-
groep het gesprek met de gemeente Loppersum aangegaan. In dat gesprek heeft 
de gemeente de kopgroep geadviseerd om de formele stappen te doorlopen en 
het totaalplan – haventerrein en alternatieve parkeergelegenheid nabij Hilmaar-
weg –  bij het college in te dienen waarop deze dit zal (laten) toetsen op haal-
baarheid.  
 

De kopgroep gaat op dit advies in en dient het plan in met daaraan expliciet de 
toevoeging dat een deel van de bewoners van de Stationsweg forse bezwaren 
heeft geuit op het alternatieve parkeerterrein en dat deze bezwaren meegenomen 
worden in de toetsing. 
Dit is de huidige status van het plan en zodra er nieuws is zullen we u weer infor-
meren. 
  

Fokko Smit 
De kopgroep Haven Plus Plan 
 
 

foto: Erik Staal 
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In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Marieke Romp en haar dochters Mira (4) en Tieske (2), Lel-
lensterweg 23. 
  

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
“Sinds 1 september 2016.” 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
Marieke: “Ik ben geboren in Ten Post en heb mijn jeugd ook doorgebracht in Ten 
Post.” 
 

Wat doe je voor de kost? 
Marieke: “Ik ben psycholoog.” 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
Marieke: “Ik hou van muziek maken, lezen en films kijken.” 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
“Ik hou van een Zuid-Europese landen.” 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
Marieke: “Ik neem mijn kinderen en mijn telefoon mee.” 
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Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“IK kreeg dit huis toegewezen.” 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Ik heb me gemeld bij de dorpstuin” de Heemen.” 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze 
film zien? 
Marieke: “De film ‘Le Loi du marché ‘ van Stéphane Brizé. Thierry, een vijftiger, 
vindt nieuw werk als veiligheidsagent in een supermarkt na maanden werkloos-
heid. Nadat hem gevraagd wordt om zijn collega’s te bespioneren, wordt hij al 
snel geconfronteerd met een zwaar dilemma: dit weigeren en  
opnieuw in de eindeloze werkloosheid belanden of zijn moraal opgeven en alles 
doen om toch zijn job te behouden.” 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“Ik vind de Bartholomeüskerk zelf en de grachten om de kerk een mooi plekje.” 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoonsters: “Welk moment 
in je leven zou je opnieuw willen beleven?” 
“Met een Mustang op de hoogvlakten van de Arizona reizen”.  
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoonster stellen? 
“Als je in een andere tijd mocht reizen, waar zou je naar toe willen reizen?” 
 

Afie Nienhuis 
 
 

Oud en nieuw feest Stedum 
 

Traditiegetrouw zal er dit jaar tijdens oudejaarsnacht weer een oud en nieuw feest 
gehouden worden voor jong en oud. Dit is al vele jaren een traditie waar veel 
mensen op afkomen. Voor de 2e keer zal dit feest georganiseerd worden in Moar-
stee. Vorig jaar is dit goed bevallen. Net als toen zal het voorste gedeelte weer 
ingericht worden met zitjes. Het achterste deel is weer het feest gedeelte. 
 

We zijn dan ook blij dat we DJ Jappa (Jasper Tillema) weer hebben gestrikt als DJ 
voor deze avond. Deze inmiddels ervaren DJ weet hoe hij een feestje moet bou-
wen en draait muziek voor elk wat wils!  
 

De deuren van Moarstee zullen vanaf 1 uur geopend zijn. Het feest zal tot half 5 
duren. Ook zal er dit jaar weer een vuurwerkshow georganiseerd door de familie 
de Jonge. Dit zal op de bij de dorpsterlanden gehouden worden vanaf 1 uur. We 
kunnen ons voorstellen dat veel mensen dat eerst willen zien want dit beloofd ook 
weer een spektakel te worden. Voor de mensen die niet van vuurwerk houden zijn 
de deuren van Moarstee dus wel om 1 uur geopend. 
Net als andere jaren beloofd dit weer een mooi feest te worden. Of je nu langs wil 
komen om je dorpsgenoten een gelukkig nieuwjaar te wensen of feestend het 
nieuwjaar in te gaan, het is allemaal mogelijk. We hopen dan ook veel mensen te 
zien oudejaarsnacht en er een mooi feest van te maken. 
 

Jan Spijk 
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400 woorden 
 

Gemakkelijker in het hoog 
 

Stedumerweg. Ik stap af, loop over knerpend grind naar de voordeur en laat de 
klopper twee keer vallen. "Kom binnen", lacht Anne-Lie Persson. 
"Je lichaam is je te onderhouden instrument. Als je je goed voelt gaat alles van-
zelf. Ik leef gezond, zing altijd wel, maar studeer gericht en doe ademoefeningen. 
Ik zing zo nodig gevarieerd in om warm te zijn. Sinds ik niet meer rook, zing ik ho-
ger. Mijn sopraanstem is wat gemakkelijker in het hoog dan in het laag."  
 

Anne-Lie geeft muzieklessen op het Noorderpoort College, heeft leerlingen in stad 
en Bedum, alwaar zij ook een popkoor dirigeert. Haar eigen band staat voorop 
met onder andere haar man Marco Kerver (contra)bassist en arrangeur, met wie 
ze samen in Soul Vaccination speelde. Ze hebben ook een band voor feesten: 
"Stockholm Tivoli". Hun kinderen heten Robyne (dertien jaar) en Norah(acht). 
Draken de hond is een Golden Doodle. De parkiet Letter zingt vanuit zijn kooi 
graag de hoge noten mee. 
 

 "Ik kom uit een muzikaal nest in Östersund, Noord-Zweden. Moeder leerde ons 
Zweedse kinderliedjes. Vader is multi- instrumentalist, hoofdvak dwarsfluit. Ik 
leerde blokfluit en hobo. Ik speel nu piano en gitaar in dienst van het songschrij-
ven dat ik door de jaren heen leerde."Anne-Lie's zussen Erica en Zandra zijn ook 
songwriters. Vanaf haar veertiende zingt ze al: met Lunaci hardrock en daarna 
Zweedse popsongs met Mângalen. Ze was in 1992 hier au pair, bleef en studeer-
de in 1999 af aan het conservatorium in Groningen. De weidse blik vanuit het ach-
terhuis op de kerktorens van Middelstum en Westerwijtwerd inspireert. "We maak-
ten twee cd’s. Het sferische album "April in June" uit 2013 en "The wide open" uit 
2015: stevige veelal strakke pop met Zweedse invloeden, neergezet met toppro-
ducer Michiel Hoogenboezem. De titel komt van het immense uitzicht vanaf een 
bergkam op de grens van Zweden en Noorwegen. De cd opent en sluit met 
"mountain-wind" geluiden." 
"Ik wil mensen raken boven de techniek," vult Anne-Lie aan. Veel liedjes - Anne-
Lie schrijft alle teksten - verhalen van dierbaren: "Saga is een eerbetoon aan mijn 
opa,( hij haalde met paard en wagen rond kerst de fraaiste bomen uit het bos). 
Pocket Angel raakte vele Stedumers diep..." Ze gebruikt op de cd ook Joik: de 
oeroude iemand of iets toegezongen zang van de Samen(Lappen) .  
 

Mama’s Kitchen is een in Zweden ontstaan nieuw muziekproject - er komt een e p 
van uit - van Anne-Lie met haar zussen.  
Aan een derde cd met de band wordt gewerkt… 
 

Math M. Willems 
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Stem op de Survivalvereniging voor Kern met Pit! 
 

Kern met Pit is een jaarlijkse 
wedstrijd, georganiseerd door 
de Nederlandse Heidemaat-
schappij, en is bedoeld voor 
groepen mensen die iets op-
zetten of willen bewerkstelli-
gen voor hun buurt. Eerder 
deed bijvoorbeeld de dorps-
moestuin met succes mee. 
  

De Survivalvereniging is in de 
race voor Kern met Pit 2016. 
Dit houdt in dat wij kans ma-
ken op een mooie prijs als we 
Groninger winnaar worden, 
een geldbedrag  €1500,- . 
Daarmee kunnen we investe-
ren in uitbreiding en onder-
houd van de baan, en het op-
leiden van nieuwe trainers 

bijvoorbeeld. Je zou ons enorm helpen met je stem. Stemmen kan tot 31 decem-
ber. 
  

Hoe kan je stemmen? 
Ga naar de website van Kern met Pit: www.kernmetpit.nl meld je aan en breng 
daarna je stem uit! Namens de Survivalvereniging en haar leden bedankt! 
 

Janneke Aue 
 
 

Nieuws van het textielcafé 
 

Januari. Het wordt vaak gezien als de moeilijkste maand van het jaar. De gezel-
ligheid van december is al weer voorbij. De lente nog niet in zicht. Tijd om binnen 
met je handen bezig te zijn. Aan de rits van rugzakken en tassen zie je tegen-
woordig vaak iets hangen: een poppetje, een beestje. 
Dat kun je ook zelf  maken. Woensdag 18 januari gaan we een sleutelhan-
ger/mascotte haken. Dit kan een gewoon leuk, grappig poppetje/beestje zijn of 
iets symbolisch: een hartje, kruisje, vredesteken, een deugd. Of iets dat je herin-
nert aan een dierbare. We doen dit onder leiding van Ineke Haak uit Loppersum. 
Er wordt een bijdrage gevraagd voor het materiaal.  
Waar: Zorgbuurderij, Bedumerweg 43. Tijd: 20.00 uur. 
Opgave bij: Margreet Wiersema 06-36 07 48 97 of buur@deheemen.nl. 
 

Mannie Hovenkamp 
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De (te) gekke oma 
 

Omdat de ouders van Mila een weekendje weg gaan, mag ze een nachtje bij haar 
oma logeren. Dit vindt ze best spannend. Ze kent oma (nog) niet zo héél goed en 
is nog nooit een nacht van huis geweest. Het wordt een spannend uitje waarbij 
Mila méér beleeft dan ze verwacht had! 
 

Helma Mulder en Thirza Wierenga treden op in Moarstee Stedum, op zaterdag-
middag 7 januari 2016 met een zelfgemaakte, door de acteursopleiding Noorder-
poort met een 9 bekroonde familievoorstelling. Geweldig om te zien  voor kinde-
ren van 4 t/m 12 jaar, én hun ouders, opa’s en oma’s. Aanvang 13.30, het duurt 
een half uur. Toegang gratis voor iedereen, en voor kinderen is er een gratis 
glaasje ranja na afloop.  
Organisatie: Scoutingvereniging de Struners. 
 

Lies Oldenhof 
Scoutingvereniging de Struners 
 
 

Verslag Informatiepunt 
 

Op donderdag 1 december hadden we onze Sinterklaasmiddag. We waren met 
22 personen. Na de opening door Sieta Smit en de koffie/thee startten we onze 
sinterklaas activiteiten. 
 

Iedereen had iets meegenomen en in de zak gestopt. Lientje legde uit hoe de 
pakjes uitgedeeld zouden worden. Eerst moest iedereen aan de hand van een let-
terkaartje een vraag beantwoorden. Door middel van een grote dobbelsteen werd 
er afgeteld wie aan de beurt was voor een pakje uit de zak te pakken. De meeste 
pakjes waren voorzien van een leuk/mooi gedicht! 
 

Na de pauze met wat lekkers bij de koffie/thee deden we nog een quiz.  
Lientje nam de leiding en stelde 25 vragen die schriftelijk beantwoord werden. Er 
ging nog een van harte beterschap kaart rond voor Anna en Kees Eisema. 
Ondergetekende las nog een overzicht van het afgelopen verenigingsjaar in dicht 
vorm, hetgeen erg gewaardeerd werd. 
Het was een gezellige, heel ontspannen middag! 
 

De volgende bijeenkomst van informatiepunt is op donderdag 2 februari 2017. 
 

Ada Hovius 
 
 
 

Opbrengst collecte MS Fonds 
 

De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit 
jaar een groot succes! In de gemeente Loppersum is een mooi bedrag van € 
1320,70 opgehaald. 
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Kerstnachtdienst Stedum 
 

Dit jaar houden de kerken van Stedum (Hervormd en Gere-
formeerd) één gezamenlijke kerstnachtdienst. Thema van 
de dienst is: Door de ogen van een kind. Deze dienst op 
kerstavond 24 december begint om 20.00 uur in de Gere-
formeerde kerk aan de Bedumerweg te Stedum.  Alle men-
sen van ons dorp en speciaal ook de kinderen worden van 
harte uitgenodigd . De band ‘Reveal” uit Uithuizen zal haar 
medewerking verlenen aan deze dienst.  Voorgangers in 
deze dienst zijn dominee Wouter van Wingerden en kerke-

lijk werker Sanne Werkman. Er is een collecte voor een goed doel . Na afloop  is 
gelegenheid tot napraten onder het genot van chocolademelk en andere versna-
peringen in het trefpunt. Wees en voel u van harte welkom in deze dienst. 
  

Peter Verduijn en Frida Laning 
Namens de kerken 
 

 

Nieuwjaarsconcert op zaterdag 14 januari 
 

Traditiegetrouw organiseert de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen Stedum 
een Nieuwjaarsconcert op de tweede gewone zaterdag in januari samen met fan-
fareorkest Jehova Nissi. Als u een keer het orkest in deze feestelijke sfeer hebt 
meegemaakt, wilt u dit evenement niet meer missen. Iedere bezoeker is altijd erg 
te spreken over dit evenement, uit in eigen dorp. Stedumers, bekenden van Jeho-
va Nissi, oud-Stedumers, iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. 
Op 3 december gaf Jehova Nissi al een voorproefje, en als u dat gemist heeft kunt 
u op 14 januari van een aantal mooie muzikale stukken genieten. Opnieuw horen 
is overigens niet erg, want vaker horen maakt een stuk alleen maar mooier. 
 

Vanaf 19.30 hopen wij u te mogen begroeten in een feestelijk verlicht en versierd 
Trefpunt aan de Bedumerweg. Met kinderen wordt rekening gehouden in de aan-
geboden versnaperingen en de lengte van het concert. U kunt ze gerust meene-
men en in het Trefpunt staan de sjoelbakken voor een potje sjoelen dan weer op-
gesteld. 
  

We beginnen in het Trefpunt en trakteren dan alvast op een Nieuwjaarsrolletje. 
Tegen 20.15 begint het concert in de kerk, waar we binnendoor naar toe gaan. 
Onder leiding van dirigent Gijs Heusinkveld speelt Jehova Nissi een feestelijk en 
vlot programma. Na afloop van het concert brengen we met elkaar een door 
Dorpsbelangen aangeboden toost uit op het nieuwe jaar. De aankleding zal dit 
jaar iets soberder zijn dan u anders gewend was, echter elkaar treffen bij zo’n 
mooi concert blijft natuurlijk een mooie start van het nieuwe jaar. Haal uw feeste-
lijke kleding uit de kast voor dit eerste avondje uit in Stedum in 2017!  
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 
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Hengelclub "Ons Genoegen" Stedum 
 

Het is begin december. De daken zijn wit berijpt. De bomen, de tuinen, alles bui-
ten lijkt als door een spuitbus wit bestoven. IJskristallen vormen zich op de nog 
niet losgelaten bladeren. 
Wie regelmatig op televisie naar Discovery kijkt, kent ongetwijfeld de programma's 
over Alaska. Het zijn er best veel. Elke week is er wel iets te zien over dat koude, 
woeste Alaska, waar de mensen in de bossen nog in blokhutten wonen en andere 
houten huizen. Alaska is geweldig groot. Alaska is, zoals u weet, een van de sta-
ten van de Verenigde Staten. 
Wat mij opvalt is dat er mensen wonen ver van de bewoonde wereld. Ik kan mij 
best voorstellen dat er hier in de provincie Groningen dorpsbewoners zijn die zo 
intens in deze programma's opgaan, dat ze zichzelf een beetje gaan vergelijken 
met die mensen uit die koude, ruige en dunbevolkte staat. 
Ik kan mij eveneens goed voorstellen, dat wanneer je zelf geen auto hebt in zo'n 
klein dorp in Groningen, je je om die reden ook enigszins geïsoleerd kan voelen. 
Je woont immers "ver" weg van waar het allemaal gebeurt. Want wees eerlijk, de 
meeste kleine dorpen hebben geen winkels meer. En er woont meestal geen dok-
ter meer. Ook voor een bezoek aan een politiebureau moet je naar een ander en 
groter dorp. 
 

Je kijkt thuis in Stedum naar de televisie. Je ziet de sneeuw in Alaska. En onwille-
keurig denk je, ja dat kan hier ook gebeuren. Je ziet die mensen bij hun kachel 
zitten. Ze eten een stuk gebakken beer die ze zelf geschoten hebben. Of ze eten 
een gebakken eekhoorn, zo achter het huis uit een boom geschoten. Het waait er 
stevig. Je denkt: Oh, oh... Als dat hier ook zo eens te keer ging, hoe kom ik dan in 
Loppersum, of in Middelstum. Of waar dan ook met al die sneeuw? Dat gaat niet 
meer op mijn fietsje. Gelukkig dat er een trein is. Gelukkig dat er hier Zorgzaam 
Stedum is! 
Maar terug naar de feiten in de documentaires over Alaska. Als je hier in deze 
kleine Groninger dorpen ziek wordt, dan komt de dokter bij je aan huis. De men-
sen in Alaska in hun hutten moeten honderden kilometers reizen om bij een dok-
ter te komen. Dat doen ze doorgaans met een vliegtuigje. Soms gaat het zelfs 
over het water. Bij het zien van deze documentaires realiseer je je, hoe goed wij 
het hebben in Groningen. 
 

En dan nog een punt dat mij opvalt in de documentaires over Alaska. Ze vangen 
er geweldige vissen! En wat dat betreft zijn de Chinook zalmen en de Roze zal-
men uit Alaska vast een stuk lekkerder dan de meeste hier gevangen vissen. De 
roze zalm kopen wij in Nederland meestal in blikjes. In Japan is deze vissoort erg 
gewild. De roze zalm wordt ook wel vers, gerookt of bevroren aangeboden. 
De Chinook zalm, die in de winter wordt gevangen, heeft op dat moment meer 
vet. Die is dan ook uitermate geschikt voor een heerlijke maaltijd.  
Tot zover Alaska. Bij het beschrijven van die lekkere vis zou je haast willen eindi-
gen met... Eet smakelijk! En ja hoor, het staat er al... 
 

Eldert Ameling  
Voorzitter hengelclub "Ons Genoegen" 
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De Steemer Agenda 
 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 
 
 

 
24 december  Kerstnachtdienst Stedum. Een gezamenlijke(Hervormd en  
   Gereformeerd) kerstnachtdienst om 20.00 uur in de Gerefor- 
   meerde kerk aan de Bedumerweg te Stedum. 
 
25 december Kerstrondgang door het dorp van Jehova Nissi. 6-8 uur. 
 
1 januari  Nieuwjaarsfeest in Moarstee vanaf 1 uur en vuurwerkshow door 
   de familie de Jonge bij de Dorpsterlanden ook om 1 uur. 
 
7 januari    De (te) gekke oma. Toneelstuk door Helma Mulder en Thirza  
   Wierenga in Moarstee Stedum,om 13.30. Toegang gratis.  
 
10 januari    Vrouwenraad Stedum: Nieuwjaarsvisite met medewerking van 
   Heino de Vries met dia’s van Stedum en omgeving-verhalen en 
   gedichten van de aanwezigen, in het Hervormd Centrum.  
   Aanvang 14.00 uur. 
 
14 januari   Nieuwjaarsconcert fanfareorkest Jehova Nissi om19.30 uur. 

 
18 januari   Textielcafé. Een sleutelhanger/mascotte haken. Zorgbuurderij, 
   Bedumerweg 43. Tijd: 20.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 27 januari. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 januari. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Martien Spits-Straatman 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 
 


