
15 vragen Eelkje

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/15%20vragen%20Eelkje/15%20vragen%20Eelkje.htm[1-9-2011 9:54:12]

 

 

Begin pagina
English page
Engelum
Geschiedenis
Dorpsfoto's
Kerkklokken
Bewoners
Dorpsbelang
Verenigingen
Jeugdclub
De oude doos
Woningaanbod
Sponsors
K.v.Sla Raak
Museum
Fietsroute
Links
Archief
Redactie
E-mail
Gastenboek

 

 

 

De 15 vragen aan Eelkje Sieswerda
 

1. Wie ben je, hoe oud ben je, en waar ben je geboren?

Eelkje Sieswerda ben 52 jaar en ben geboren in Hempens

 

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?

 Woon samen met Rudy, heb 1 zoon van 27 jaar, 2 katten en een hond

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

 In het dagelijks leven ben ik meubelstoffeerder, daarnaast werk ik 9 uur bij Thuiszorg Het Friese Land

4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?

Mijn droom is om nog eens een winkel te hebben in stoffen, garens en fournituren in combinatie met kunstobjecten

5. Wat is je grootste passie/hobby?

Mijn werk als meubelstoffeerder is mijn grootste passie, het werken met mooie stoffen, van een (oude) stoel of bank
weer iets moois maken, dat geeft veel voldoening. Daarnaast brei en haak ik veel, en ik rij graag tourtochtjes op 1
van mijn oldtimer brommertjes door Friesland

6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?  

Ze mogen me ’s nachts wakker maken voor een  met crème gevulde chocolade- truffel

7. Wat vond je tot nu toe de leukste film, wat vind je het leukste boek, wat vind je het lekkerste eten, wat is je
favoriete CD en wat is je favoriete vakantieland?

Een film met Jack Nickelson is altijd leuk

Het indrukwekkendste boek vond ik Sonny Boy van Annejet v.d Zijl

Het lekkerste eten vind ik Mexicaans, een rijk gevulde tortilla met kip en veel verse groentes

Mijn favoriete cd’s zijn die van De Dijk, al vele concerten gezien, en altijd weer een feest

Mijn favoriete vakantieland is Frankrijk, de Cevennes. Maar ons eigen land is ook prachtig.

De laatste jaren gaan we met onze caravan van bijna 40 jaar oud op vakantie in eigen land, dat bevalt ook erg goed.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

We zochten een vrijstaande woning met werkruimte aan huis, waar ik kon meubelstofferen, dit huis is in vele
opzichten perfekt.

Een prachtige plek, lekker rustig en een mooie tuin.
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9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?

Voorlopig bevalt het hier nog te goed om over verhuizen na te denken

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

De allereerste zomerse dag dat we hier woonden, zo genieten van de grote tuin

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?

Een echt oud bruin cafe, met jaren 70 muziek

12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?

De rust, de saamhorigheid, en dat je jezelf kunt zijn

13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?  

De trekkerelfstedentocht vind ik het mooiste evenement. We hebben een prachtig uitzicht op het veld waar de
trekkers staan opgesteld.

En bij binnenkomst kippevel van de mooie geluiden die ze produceren

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor de site?

  Ja, de site bezoek ik regelmatig, misschien nog meer oude foto’s van hoe het hier vroeger was, en dan met name
van de huizen

15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?

www.oudebrommers.nl

www.zandamsterdam.nl

www.wolhalla/hobbydoos.nl

www.marktplaats.nl

www.engelum.com

     

Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van alles zijn)

Ik zou het echt niet weten...

 

En wij nodigden u uit om eens op het plaatje te klikken en een kijkje te nemen op Eelkje's eigen website.

 

<<Terug
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