
Felicitaties voor platina bruidspaar uit Middelstum. 

Op zaterdag 30 juni 2018 is het 70 jaar geleden dat de heer D.J. Klompsma (1928) en mevrouw H.W. Versnel (1929) 

in het huwelijk zijn getreden. Loco-burgemeester Bé Schollema feliciteert het echtpaar namens het 

gemeentebestuur op zaterdag 30 juni om 14.00 uur bij hen thuis in Middelstum. 

 

De pas aangetreden locoburgemeester kwam niet met lege handen. Hij feliciteerde het echtpaar niet alleen namens de 

gemeente Loppersum maar hij had ook een andere verrassing. Namens onze Koning en Koningin mocht hij het 

bruidspaar een brief overhandigen met daarin de felicitaties van ons Koninklijkpaar. Daarvoor was er al namens het 

paar al een prachtig boeket bloemen bezorgd. 

 



De heer Klompsma had bijzonder veel interesse in het ambtsketen van de gemeente Loppersum. Schollema legde hem 

geduldig uit hoe het keten was samengesteld met in de ketting de vier wapens van de van de voormalige gemeentes 

waaruit Loppersum ontstaan is. 

 

Onder het genot van een drankje werd er gezellig geklets over het leven van het 70 jarige bruidspaar en over de vele 

plaatsen waar ze gewoond hebben. De eerste officiële taak van plaatsvervangend burgemeester zal Schollema niet snel 

vergeten. 

 

Prachtige verhalen over “cafe Pik” en gemeenschappelijke gebeurtenissen werden van stal gehaald. En als je 89 en 91 

bent dan heb je heel wat te vertellen. Na het officiële geddeelte ging het bruidspaar met hun drie dochters (de zoon 

kon net want die was op vakantie) naar Ewsum waar er speciaal voor het bruidspaar een heerlijke appeltaart gebakken 

was. 



 

Het echtpaar heeft elkaar leren kennen op het gymnasium. Ze hebben 4 kinderen (1 zoon en 3 dochters), 8 

kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. De heer Klompsma bekleedde verschillende functies bij radioprogramma's en 

later werd hij directeur van een Rabobank. Mevrouw Klompsma was altijd secretaresse o.a. in Middelstum. 
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