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15 vragen aan Albert Ytse Postma 
 
 
 

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

 
ik ben Albert ytse Postma en ik ben 42 jaar geleden geboren in engelum 
 

 
 

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

 
ik ben volgend jaar 12,5 jaar getrouwd met paula en we hebben 2 kinderen .johan word bijna 
10 en ylse 8. 



 

3.    Wat doe je in het dagelijkse leven? 

 
ik werk bij de grootste bakkerij van Noord Nederland. Bakkerij borgesius. 
 

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

 
ik zou graag een miljonair willen worden. 
 

5.     Wat is je grootste passie/hobby? 

 
m'n gezin , voor de rest heb ik veel te weinig tijd voor hobby's . 
 

6.     Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?   
 
meestal ben ik s'nacht aan het werk. Maar als ik thuis ben dan heb ik het liefst dat ze me 
laten 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? 

 
het liefst kijk ik een leuke animatie film, boeken lees ik eigenlijk niet . M'n lekkerste eten is 
alles wat paula maar klaar maakt!!  En ja favoriete cd???bestaan die nog.......een favoriet 
vakantie land heb ik nog niet. Griekenland is prachtig maar ik hoop nog veel meer van de 
wereld te zien. 
 

 
 

8.     Hoe ben je in Engelum terecht gekomen? 

 
ik ben er geboren. Heb nog 3 jaar met paula in marssum gewoond maar in 2004 hebben we 
ons huis in engelum gekocht. 



 
 

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

 
zou wel richting Apeldoorn willen verhuizen. Centraal in Nederland en lekker in de bossen. 
 

10.   Wat was je mooiste moment in Engelum? 

 
te veel om op te noemen. Maar kinderen krijgen en trouwen waren toch wel de mooiste 
momenten. 
 

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

 
ik mis een mediamarkt in engelum en een subtropisch zwembad. Voor de rest ben ik wel 
tevreden. 
 

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

 
grootste voordeel in engelum vind ik de gezelligheid.  
 

13.   Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?  
 
leukste evenement is m'n verjaardag....oja en de intocht van Sinterklaas. 
 

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

suggesties voor de site?                     

 
ik kijk zo nu en dan op de site.ik zou een beetje humor wel leuk vinden of een 
puzzel/prijsvraag 
 
 

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

 
www.telegraaf.nl en www.nu.nl  
 

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

alles zijn) 
 
Heb al veel vertelt en er is niets wat ik nog kwijt wil!  
 

http://www.telegraaf.nl/
http://www.nu.nl/

