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15 vragen voor Ineke van der Veen

 

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

Ineke van der Veen, 25 jaar oud, dochter van Jan en Boukje van der Veen 
( Marten Koopalstrjitte) en zus(je) van Marten Jan.

Ik ben geboren in Engelum en woon nu zo’n twee jaar met heel veel plezier in dit huis aan de Harnedyk.

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
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Nee ik ben op dit moment single.

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik heb twee banen, ik werk bij M &M ‘uw eigen drogist ‘ in Dronrijp. M &M zijn de eigenaressen, namelijk Moniek en Miranda. 
Hier werk ik al vanaf mijn 15e 16e jaar. Ik heb er toen stage gelopen en dat beviel zo goed, dat ik er nu nog werk op donderdag en 
zaterdag. 

De andere dagen behalve de zondag werk ik bij de Albert Heyn in Cammingaburen. Hier werk ik nu iets meer dan een jaar als 
vakkenvuller bij de groente en als ‘bijdraaier’, wat betekent dat ik wanneer het druk bij de kassa’s is dat ik dan bij moet draaien 
achter de (pin)kassa, eigenlijk de rijen weg moet werken. Dit is leuk en afwisselend. Bij de Albert Heyn werk ik vanaf 13.00 uur. 
Dan heb ik de ochtend lekker voor mezelf, dan kan ik even wat in het huishouden doen of lekker uitslapen en wandelen samen mei 
mem en hond Meta. 

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

Hiervoor werkte ik een paar jaar op de administratie van het UWV. Dat vond ik ook erg leuk werk. Maar ik ben trouwens heel 
tevreden met wat ik nu doe.

 5. Wat is je grootste passie/hobby?

Mijn grootste passie en hobby is paardrijden! Vanaf mijn 8e jaar rijd ik al, eerst op een pony en later op een paard. Ik heb jarenlang 
les gehad bij de manege in Vrouwbuurt.  Daar ben ik nu mee gestopt. In mijn vrije tijd, rijd ik op het Fjord van Harm Fortuin.
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Verder ga ik graag op vakantie, en ik hou van shoppen, en uitgaan.

Vakantie vieren doe ik het liefst in een warm land, zoals Kroatië of Turkije. 

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

 Laat mij maar lekker slapen. Alleen bij brand mogen ze me wakker maken

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?
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De leukste film vond ik War Horse, deze film van Steven Spielburg heb ik samen met mijn moeder gezien. Het verhaal speelt zich 
in de eerste wereld oorlog af en gaat natuurlijk over een paard! Ik ga wel vaker samen met mijn moeder naar de bioscoop. We 
vonden de film: ‘ hoe duur was de suiker’ ook erg mooi.

Een drama wat zich afspeelt in de 19e eeuw in Suriname.

Ik heb geen favoriete cd, maar de leukste muziek is Nederlandstalig.

Boeken lees ik niet. Wel stripboeken. Ik ben van jongs af aan lid en dol op de Donald Duck.

Mijn favoriete eten is Lasagna. Meestal maak ik dit zelf. 

Mijn favoriete televisie serie is goede tijden slechte tijden

Als favoriet vakantie land zou ik nu Turkije zeggen, maar er zijn vast meer mooie en warme landen.
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9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?

Ik zou niet willen verhuizen. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Maar ik droom wel eens van een lekker warm land. Ik vind de 
kou hier maar niks. Nou ja, helemaal niks….als er een dik pak sneeuw ligt zou ik dat wel leuk vinden.

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

Ik mis een supermarkt in Engelum. Maar eigenlijk ben ik heel tevreden.

12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
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Ik vind dat de mensen altijd erg sociaal met elkaar zijn. Dat vind ik mooi.

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

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

Ja ik kijk regelmatig op de site, maar  heb eigenlijk geen suggesties. Ik vind dat de site altijd goed wordt bijgehouden.

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

Marktplaats, facebook en you tube.

Is er nog iets wat je kwijt wilt?

Ja ik heb sinds kort een nieuwe auto, een Ford Ka! Een nieuwere versie dan mijn oude “ Ka”. 
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