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15 vragen aan Jo Hoppinga

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

Ik ben Jo Hoppinga, 59 jaar en geboren in  Engelum.

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

Ik ben getrouwd met (en nog steeds verliefd op) Nynke en samen hebben we 3 kinderen.
Tineke 24 jaar, Janneke 21 jaar en Sido 16 jaar.

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

  In het dagelijks leven ben ik financieel medewerker bij wat nu Postnl. heet

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

Ja, met pensioen gaan en daar nog lang van genieten.

5. Wat is je grootste passie/hobby?

Het zijn er eigenlijk twee. Biljarten doe ik bij Biljartclub Britsum. Voor deze vereniging speel ik KNBB wedstrijden,
zowel in team verband als individueel. Een andere grote hobby is het verzamelen van postzegels. Dus als jullie
normaal postzegels bij het oud-papier voegen, neem dan nu de moeite om ze uit te knippen en bij in de bus te gooien.
Overtollig materiaal gaat naar een goed doel.

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

Laat mij maar slapen, want eenmaal per nacht naar de wc is al erg genoeg

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?

Film: de langste dag.  Boek: als stripboeken daar ook bij horen, dan Donald Duck.

Eten: snert   Muziek:  a la Andre Rieu.  Vakantieland: Zwitserland

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

Ik ben er geboren en altijd gebleven

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?

Nee, geen behoefte.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

Alle mooie, maar ook slechte momenten heb ik in Engelum doorgemaakt.

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

Het bevalt me uitstekend.

12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
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De rust, de ruimte wat wil je nog meer

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

Trekker Elfstedentocht.

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

 Ja, minimaal 3 x per week.

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

www.buienradar.nl

www.knbb-friesland.nl

www.marktplaats.nl

www.engelum.com

www.telegraaf.nl

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

Ja, leuke site die engelum.com.
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