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15 vragen aan Tineke Sjoerdsma
 

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

Mijn naam is Tineke Sjoerdsma, ik ben 48 lentes jong en “hikke en tein” in
Berlikum.

 

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

 Al weer jaren gelukkig getrouwd met Leo Merkus en Gurbe,onze hond, was “ons kind”. Helaas hebben wij verleden
jaar de beslissing moeten nemen om hem ,na 15 trouwe honde-jaren, te laten inslapen.

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

 Ik ben receptioniste bij Volvo van der Schaaf en Mellema in Leeuwarden.

 

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

Je weet nooit wat er op je pad komt,maar op dit moment heb ik het ontzettend naar mijn zin! Afwisselend werk en
leuke collega's.

 

5. Wat is je grootste passie/hobby?

Lekker in de tuin omwroeten, klussen in en rondom het huis,wandelen en als er natuurijs is, schaatsen.

 

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

Laat mij maar lekker slapen!

 

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?

Helaas schiet het lezen er de laatste jaren bij in, de laatste cd is ook alweer een tijd geleden en was Cohen yn it frysk.
Eigenlijk eet ik alles maar als ik toch moet kiezen wordt het Grieks of Italiaans. Mijn favoriete vakantieland is
Frankrijk.

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/index.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Engels/engels.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Engelum/engelum.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Geschiedenis/geschiedenis.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Engelum%20in%20beeld/luchtfoto.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Kerkklokken/klokken_kerktoren.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Bewoners/bewoners.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Dorpsbelang/dorpsbelang.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Aktueel/AED.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Verenigingen/verenigingenindex.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Jeugdclub/jeugdclub_foto.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/De%20oude%20doos/oud.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Te%20koop/huizen.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Sposors/Sponsors.htm
http://www.kvslaraak.nl/
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Museum/museum.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Fietsroute/Fietsroute.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Links/links.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Archief/archief.htm
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Aktueel/redactie.htm
mailto:engelum@chello.nl
file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Standaard/Aktueel/Gastenboek.htm


15 vragen

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/15%20vragen%20Tineke%20Sjoerdsma/15%20vragen.htm[18-3-2012 10:56:14]

 

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

Dat was omdat Leo hier woonde

 

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

Wij wonen hier heerlijk, leuke buren en lekker vrij dus voorlopig blijven we op de Feartswâl.

 

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

Ik denk dat dat het dorpsfeest is, en dan niet zo zeer het feest op zich maar het versieren van de straat en de
gezelligheid die dat met zich mee brengt samen met de buurt.

 

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

Eigenlijk mis ik niks, je bent er op ingesteld dat er geen winkels zijn.

 

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

Dat het zo lekker rustig is en je bent zo in de stad.

 

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

Dat is denk ik wel de Trekker Elfstedentocht

 

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

 Ja ik kijk wel regelmatig

 

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

LC webeditie, Buienradar, Marktplaats, Shoponline, FB.

 

<<Terug
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