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1. Wie ben je, hoe oud ben je, en waar ben je geboren?
Mijn naam is Henk Kruizinga, ik ben 42 jaar oud en geboren in
Groningen.

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ik ben getrouwd met Jolanda en wij hebben twee dochters, Iris van 18 jaar en José 15 jaar.

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik werk op de vliegbasis en zit in de logistiek.
4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
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Nee.

5. Wat is je grootste passie/hobby?
Muziek luisteren, Computeren, Motorrijden en natuurlijk onze honden.

6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Voor een kaassoufflé.
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: Black rain Boek : De Da Vinci Code Lekkerste eten: Italiaans Favoriete cd: Lenny Kravitz Favoriete
vakantieland: Griekenland.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
Via Tjalling en Alie van de vliegerwinkel, onze kinderen zaten in 2001 bij elkaar op zwemles. Via hun hoorden we dat
er een woning te koop stond in Engelum. We woonden in die tijd in Cammighaburen en na een keer in Engelum
gekeken te hebben leek het ons wel wat.
9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?
Ooit willen we nog wel eens meer buitenaf gaan wonen.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?
Toen we hier net woonden, het weidse gevoel, en dat hebben we nog steeds.

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
Een winkel en een kroeg.
12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
Het lekker rustig kunnen wonen en toch dicht bij de stad.
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13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
De trekker-elfstedentocht en voor de kleintjes de Sinterklaas intocht.

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor de site?
Ik kijk regelmatig op engelum.com, maar zou geen suggesties kunnen bedenken.
15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
www.marktplaats.nl
www.nu.nl
www.motornieuws.nl
www.blikopnieuws.nl/Friesland
www.autosportnieuws.be
Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van alles zijn)
Niet echt.

<<Terug
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