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De nieuwe bewoners van de pastorie 

Bij binnenkomst verteld Julia dat het voelt alsof ze geëmigreerd zijn. Met name de taal, het Fries zorgt voor dit 
gevoel. Een hele verandering! Ze woonden in Noordwijkerhout en dat is met zo´n 15000 inwoners een heel verschil 
met Engelum. Julia en Anne vertellen dat ze toch wel moeten wennen aan hun nieuwe omgeving. Geen winkels en 
strand waar je met je fiets naar toe rijdt.  Nu moeten ze fietsen naar school en ook het onderwijs wat vrij 
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nieuwe bewoners

 traditioneel is, is voor de meiden wel even wennen. Dat ze snel vrienden hebben gemaakt, blijkt. Anne komt net 
thuis van een slaapfeestje in Engelum. En ook Julia heeft zo haar speelmaatjes gevonden. Toch kijken ze uit naar 
de voorjaarsvakantie. Want dan gaan ze logeren in Noordwijkerhout en genieten van de praalwagens etc. . Want 
er wordt uitgebreid carnaval gevierd.! Een happening die Anne zeker niet wil missen.

Anne is twaalf en bereidt zich voor op het voortgezet onderwijs. Haar keuze is gevallen op de PiterJelles Montesori.  
Daarnaast wil ze graag gaan streetdansen en volgt ze de kaatstraining aan de Martenaskoalle. Ze wil dan ook gebruik 
maken van Engelum.com om een oproep te plaatsen. Deze luidt als volgt.

 Te koop gevraagd,  een linker kaatswant maat 5. 

Of misschien een tip waar ze deze zou kunnen kopen. 

Tijdens ons bezoek lanceren Anne en Julia het idee, dat het leuk zou zijn dat er jeugd en kinderen gaan meedoen binnen 
de redactie van Engelum.com. Een prachtig idee, waar we zeker voor open staan!
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Julia is 10 en zit in groep 6 van de Martenaskoalle. Haar wens is een grote boomhut bouwen in het voorjaar. Verder zou ze 
misschien ook wel willen ´streetdansen. Dat ze snel de taal oppakt blijkt, ´mem, heit, pake, en beppe maar ook supe en 
molke kan ze noemen. Prachtig!
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Aad werkt  drie dagen per week in Noordwijkerhout. Hij logeert dan in de camper. Aad is directeur van een 
familiebedrijf. Ze handelen o.a. in verpakkingsmaterialen en importeren ´daglichtdoorlatende´ golfplaten voor loodsen en 
stallen etc. Hij speelt met de gedachte zijn bedrijf te verplaatsen naar het noorden omdat  hier veel afnemers zitten van 
hun producten. Deze keus is niet snel gemaakt en voorlopig werkt Aad nog deels vanuit Engelum en deels vanuit 
Noordwijkerhout. Hij ziet de verhuizing met zij gezin als nieuwe start in zijn leven en is zoekende naar nieuwe uitdagingen 
en zingeving. Dat zijn gezin hierbij voorop staat is duidelijk. Hij heeft ideeën over alternatieve energieopwekking. Aad 
heeft natuurkunde gestudeerd in Delft en wil graag iets in de praktijk doen met zijn kennis. De ruimte is er zeker voor.
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Carla was werkzaam binnen de gezondheidszorg. Als wijkverpleegkundige heeft ze oa. in Alphen aan de Rijn en 
Zwitserland gewerkt. Met de geboorte van de meiden is ze gestopt met werken en is aan een universitaire studie 
antropologie begonnen. Tijdens haar zoektocht naar de zingeving van het bestaan, heeft ze verschillende alternatieve 
methodes, werkwijzen onderzocht en veel ontdekt. Zo heeft ze zelf ook workshops gegeven. De verhuizing naar Engelum 
maakt ook deel uit van de zoektocht en keuzes die ze maken. Rustig en ruim wonen, het genieten van het uitzicht en de 
tuin. Carla wroet graag met haar handen de aarde en verheugd zich op het proces van groei wat zich gaat afspelen in haar 
tuin. Ze is graag creatief bezig.
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Al met al een gehele nieuwe start voor het gezin! We wensen de familie veel woonplezier in Engelum!

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:

<<Terug
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