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Ons redactie lid Marten van Asperen vond het na vele jaren trouwe dienst wel weer eens tijd voor een ander. Marten zit al
vanaf de oprichting in de redactie en heeft wat dat betreft al een indrukwekkende staat van dienst. We namen afscheid van
hem tijdens de jaarlijkse barbecue. Jelle Wim bedankte hem voor al de onderwerpen, bezoekjes aan oude en nieuwe
bewoners, alle nieuwtjes kortom voor alle werk wat hij de afgelopen jaren voor Engelum.com heeft gedaan, en dat is
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natuurlijk teveel om op te noemen. We gaan hem zeker missen...

Natuurlijk lieten we hem niet met lege handen gaan en dus bood Trienke hem nog een kleinigheidje aan namens de rest van
de redactie. Marten bedankt!

Maar gelukkig komt een nieuwe man onze redactie versterken. Het is Peter Sinnema, waar we erg blij mee zijn. Hij stelt
zich via de 15 vragen even aan u voor.

15 vragen aan Peter Sinnema
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1. Wie ben je, hoe oud ben je, en waar ben je geboren?
Ik ben Peter Gerard Sinnema.
Geboren 22-03-1969 in Engelum.
Ik ben de 5e generatie Sinnema, die in engelum woont.

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ik ben getrouwd met Ingrid,
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en wij hebben twee kinderen, Kirsten en Sigrid.
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3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik werk als Diagnose Technicus Mercedes Benz PKW, bij Wensink Automobielbedrijven in Leeuwarden.
Bekend als : WENSINK AANGENAAM. Dealer van Mercedes Benz – Smart – Jeep – Chrysler – Dodge - Alfa
Romeo en sinds kort ook van Ford.(eigenlijks alles wat 4 wielen heeft en een stuur en wat een mens maar wil kopen)
Wij hebben in Leeuwarden : Mercedes Benz – Jeep – Chrysler - Dodge.
Mijn werkzaamheden zijn vooral het storing zoeken aan Mercedez Benz personenwagens.
Daarnaast voer ik reparaties en onderhoud uit, aan alle auto’s die in de werkplaats komen.
4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
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Nee, ik ben wel tevreden met wat ik nu doe.

5. Wat is je grootste passie/hobby?
Mijn Gezin , maar naast mijn werk vind ik het motorrijden erg leuk om te doen even alle gedachten de vrije loop en
toeren maar, en het netjes houden van huis en tuin leuk om te doen.
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6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Gelukkig is de 24 uur service uitbesteed, en word ik niet meer wakker gemaakt. Niet

wakker maken dus.

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
: Der Untergang – Zwartboek - U 571 - Bandits - The Whole Nine Yards - Spy kids The Incredibles - Shrek. Heel veel divers’ dus.
Boek
: Ik ben geen lezer. Dit beperkt zich tot, de krant en heel veel vakliteratuur zoals
autotrader, autoweek en meer van die onzinbladen zoals story privé dan kan ik ook nog met mn
vrouw wat bepraten.
Eten

: Als er maar veel vlees bij zit, en onder het genot van een goed glas wijn.

Muziek

: Melissa Etheridge – INXS – Eric Clapton – Dire Straits – Shania Twain – Ilse de
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Lange – Guus Meeuwis – Il Divo – Duffy – Wende Snijders.
Vakantieland : Nederland. Er zijn zoveel mooie plekjes in Nederland, waar we nog niet zijn geweest.
Dit komt ook omdat wij ieder jaar maar van een korte vakantie genieten, en dan is een verre
bestemming niet handig.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
Door mijn (voor) ouders, die al lang in Engelum wonen.

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?
Nee, wij wonen hier goed. Als het niet nodig is, gaan we niet uit Engelum.
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10. Wat was je mooiste moment in Engelum?
Onze trouwdag de geboorte van de kinderen, dat zijn de top momenten
Ieder moment in Engelum is mooi, het voorjaar de zomer de herfst en de winter.
Je kunt genieten van ieder moment.

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
Ik mis niets in Engelum. Als er iets mag veranderen, dan mag er wat mij betreft wel gebouwd worden.( ik wil wel
een mac drive)

12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
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Het is op korte afstand van Leeuwarden.
Er worden veel gezellige dingen georganiseerd in Engelum
En verder is het er rustig wonen.

13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
Voor mij is dat “ Engelum merke” en ook de voorbereidingen op het kaatsveld is altijd gezellig.
Het stratenvolleybal – de Nieuwjaarsborrel – toneeluitvoering.
Verder is de trekker Elfstedentocht een bijzonder evenement.

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor de site?
Wij kijken naar elk nieuw geplaatst onderwerp. En suggesties zullen zeker komen, nu jullie mij hebben gevraagd
om in de redactie plaats te nemen.(foto’s van oud engelum en welke gebouwen destijds karakteristiek waren voor
engelum, welke gebouwen totaal verdwenen zijn of een totaal andere functie hebben, karakterstieke englumers enz,
etc etc.
15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
www.engelum.com
www.wensink.nl
www.bovag.nl
www.amt.nl
www.mercedes-benz.nl
www.nu.nl

Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van alles zijn)
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Nee, de vragenlijst is wel goed.

En wij wensen Peter natuurlijk van harte welkom bij onze club!

<<Terug
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