
15 vragen

 

 

Begin pagina

English page

Engelum

Geschiedenis

Dorpsfoto's

Kerkklokken

Bewoners

Dorpsbelang

Verenigingen

Jeugdclub

De oude doos

Woningaanbod

Sponsors

K.v.Sla Raak

Museum

Fietsroute

Links

Archief

Redactie

E-mail

Gastenboek

 

 

15 vragen aan Jetty Dijkstra.

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

Ik beb Jetty Dijkstra, 39 jaar en geboren in Franeker.

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

Ik ben getrouwd met Klaas, die ik al 23 jaar ken waarvan bijna 10 jaar getrouwd. Samen hebben we 3 jongens, 
die regelmatig spelen in en om het dorpshuis. Tijs is 8 jaar, Douwe is 6 jaar en Jetze Klaas is 3 jaar.

2. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik ben pedagogisch medewerker op de kinderafdeling in het MCL. Meestal ben ik daar op de couveuzeafdeling 
te vinden. Daar zijn we bezig met ontwikkelingsgerichte zorg, stress reductie en ouder begeleiding.

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

Ik heb het erg naar mijn zin in het ziekenhuis, het is erg afwisselend werk, maar een verschuiving naar de afdeling 
of daar een nieuw project opzetten lijkt mij wel leuk.
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4. Wat is je grootste passie/hobby?

Mijn grootste hobby is toch wel muziek maken bij de brassband “looft den Heer” in Beetgumermolen. Dit is ook 
een hobby die veel tijd opslokt, repeteren thuis oefenen, concerten en wedstrijden, bovendien zit Klaas er ook 
bij, dus moeten we hier omheen ook altijd oppas e.d. regelen. Daarnaast vind ik koken erg leuk, momenteel 
komt er niet zoveel van om daar iets extra’s mee te doen.

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

 Liefst nergens voor, maar als er echt iets met de kinderen is dan wil ik daar wel wakker voor worden.

6. 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?

Leukste film: ik ga niet zoveel meer, maar “a fish called Wanda” heb ik meerdere keren gezien en kon ik wel erg 
om lachen.

7. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

Na ongeveer 10 jaar in Dronrijp te hebben gewoond wilden we wel een huis kopen daar konden we niet echt iets 
vinden. We woonden daar nl. op de Headyk waar we ruim uitzicht hadden aan beide kanten. Tot een zwager 
van ons ons er op wees dat er in Engelum meerdere huizen te koop stonden. We zaten ook al jaren hier bij de 
brassband, dus toen viel alles op zijn plek.

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

Ik vind veel dingen wel leuk, maar de intocht van Sinterklaas is toch wel heel bijzonder, elk jaar gebeurd er 
weer iets spannends, Clara Rullman weet altijd alles prachtig aanelkaar te praten(Douwe vroeg aan ons of 
Dieuwertje Blok van het Sinterklaasjournaal dit jaar ook weer in Skerne Wybe kwam).

9. Wat was jouw mooiste moment in Engelum?

De geboorte van Jetze Klaas. De andere twee zijn in het ziekenhuis geboren, maar thuis is toch wel heel 
bijzonder.

10. Wat mis je het meest in Engelum, of wat zou je nog eens willen veranderen?

Ik ben wel heel tevreden, maar parkeerhaventjes o.i.d. in de Kazingastrjitte lijkt me wel wat, nu moeten we 
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regelmatig tussen de geparkeerde auto’s door laveren.

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

Dat de kinderen zoveel ruimte hebben om te spelen.

12. Zou je ooit nog weer weg willen uit Engelum, en waar zou dat dan zijn?

Je weet nooit wat er op je pad komt maar wat mij betreft blijven we hier nog jaren. 

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

Ja, de ene keer wat vaker dan de ander, maar ik vind het een erg leuke site. Ik zou zo gauw niet weten wat er 
aan veranderen moet.

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

Ik heb niet echte favorieten

www.engelum.com 

www.brassbandlooftdenheer.nl  

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

Nee.
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