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NIEUW REDACTIELID ANGELA DIJKSTRA 

 

15 vragen aan… 

 

 

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

 

Ik ben Angela Dijkstra, ik ben nog nét 33 jaar en ik ben geboren in Leeuwarden. 

 

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

 

Verliefd, getrouwd én 3 kinderen. Getrouwd met Daniel Dijkstra en trotse moeder van 3 meiden, 

Malou, Teddy en Elvie.  

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?  

 

Ik werk al bijna 9 jaar als Consulent Praktijkplaatsen op de NHL Hogeschool bij de opleiding 

Communicatie. Deze opleiding heb ik zelf ook gevolgd. Ik ben samen met mijn collega’s de schakel 

tussen studenten en het externe werkveld, wij regelen dus de stages, opdrachten, excursies en we 

organiseren iedere 5 jaar een reünie voor de oud-studenten. In april staat er weer een reünie op het 

programma en ik ben dit jaar verantwoordelijk voor deorganisatie daarvan. 



 

 

 

* met m’n collega’s tijdens een Battle die ieder jaar wordt georganiseerd 

 

 

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

 

Ik deel heel erg de wens van Daniel, die dit eerder in deze rubriek ook al aangaf om een camping in 

Kroatië te beginnen, maar dit is echt een ‘droom’, tenzij iedereen die ons lief is, meegaat, zal het er 

wel niet van komen. 

 

 

5. Wat is je grootste passie/hobby?  

 

Ik ben eigenlijk maar heel gewoontjes en tevreden met hele simpele dingen. Ik heb dus geen enorme 

passies, ik kan gewoon heel erg naar ‘leuke geplande dingen’ toeleven en genieten daarvan, met 

name de vakanties met m’n gezin en familie. Daar werk ik voor, om met hen lekker uitstapjes te 

kunnen maken. Onze topper op de agenda: Weekje Turkije!  

 



 



 

 

* 2 impressies van Turkije, waar we in mei weer naartoe gaan. 

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

 

Als ik te hulp moet schieten, of als er een geldprijs uitgedeeld wordt ofzo, haha! 

 

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? 

 

Mijn favoriete film is Le Fabuleux Destin d'AméliePoulain; ik ben een ‘succer’ voor romantische 

komedies en er moet altijd een happy ending zijn, daar ben ik dol op! Amèlie is eigenlijk een hele 

vreemde film over een meisje op zoek is naar haar ware liefde, met hele kleine grappige details en ik 

hou van dingen die net even anders dan anders zijn.   

Mijn favoriete eten is sushi. 

Mijn favoriete CD is Elephunk van the Black Eyed Peas. 

En mijn favoriete vakantieland is Kroatie.  

 

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen? 



 

Door mijn ouders, die daar sinds 2007 wonen kwamen wij daar ineens ook veel vaker en vanwege de 

beperkingen in Leeuwarden en het feit dat de voormalige bewoners van ons huis ook graag wat 

anders wilden, hebben we dat huis kunnen kopen!   

 

                               * Dit is een foto van Malou en Teddy die door de tuin lopen, toen we het huis net 

betrokken. 

 

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

 

Niet persé, met alle gekke dingen die er in de wereld gebeuren, zit ik hier wel prima.  

 

10. Wat was je mooiste moment in Engelum? 

 

Mijn trouwdag, op 10 september 2010, waarbij de tuin van mijn ouders prachtig versierd was en de 

periode in juni 2013, toen het SUPERmooi weer was en Elvie geboren werd en we hier heerlijk met 

uitzicht op de tuin van konden genieten.  



 



 

 

 

* M’n broertje en schoonbroertje hebben het goedgekeurd! 

 

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

 

Ik vind het prima zoals het is.  

 

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

 

De sociale controle, veel kinderen in het dorp en de afstand t.o.v. de stad.  

 

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

 

De trekker elfstedentocht brengt altijd een leuk sfeertje met zich mee, vind ik! De kermis schijnt ook 

heel leuk te zijn, maar dan zijn wij in de meeste gevallen op vakantie!  

 

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

voor de site?   

 

Sterker nog, ik ben het nieuwe redactielid van Engelum.com! Vandaar deze 15 vragen aan mij, om 



toch een soort van kennismaking en aankondiging te doen! Ik hoop dat ik wat aan de bestaande groep 

kan toevoegen, want dat zijn al toppers en ik vind het echt super hoe zij de site iedere week zo up-to-

date houden en Engelum en bijbehorende gebeurtenissen uitlichten!  

 

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

 

www.aliexpress.com 

www.gmail.com 

www.actievandedag.com 

www.telegraaf.com 

www.engelum.com ;-) haha, mag niet ontbreken natuurlijk 

 

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

zijn) 

 

 Ben inmiddels wel uitgekletst! Wellicht tot kijk bij een interview of evenement!  
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