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1. Wie ben je, hoe oud ben je, en waar ben je geboren?
Tjisse Berend Schaap, mijn geboortedatum is 28 augustus 1971, snel uitrekenen komen
we op 38 jaar jong.

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Al 15 jaar verliefd, verloofd en met Klaske getrouwd op 28-08-2004, alweer 5 jaar geleden en drie lieve kinderen: een
zoon (Tjarko) bijna van 5,5 jaar, een dochter (Fenna) van 2,5 jaar en nog een zoontje (Joute) van 1,5 jaar.
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3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
Versmanager bij C1000 van der Veen te Hardegarijp, leuke afwisselende baan, o.a. leidinggeven aan
personeel , bestellingen plaatsen van zuivel, diepvries, kant en klare maaltijden voorverpakte kaas en vleeswaren en
salades, gaat tegenwoordig allemaal via een automatisch bestelsysteem , stukje voorraadbeheer is hierbij heel
belangrijk werken met klanten is boeiend, je hebt vriendelijke en minder vriendelijke klanten wen je ook wel weer aan, als
ik er genoeg van heb zoek ik wat anders, maar inmiddels werk ik hier alweer 10 jaar, grote supermarkt met ca. 70
medewerkers in dienst. Nee geen buurtsuper dus!!

4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
Heb nog wel bepaalde ambities, die liggen niet meer in de supermarkt als ondernemer bijv. dan was dit al gebeurt, we zien
wel, heb het nu prima naar de zin en een vaste baan in deze tijd is ook belangrijk.

5. Wat is je grootste passie/hobby?
Heb altijd gevoetbald bij Holwerd 1 en later nog bij Rijperkerk 1 , tegenwoordig doe ik veel aan hardlopen en het
skeeleren wil ik ook weer oppikken, wel allemaal recreatief hoor! beetje fit blijven vind ik wel belangrijk. Ooit wil ik nog
eens aan thriathlon deelnemen, dit lijkt me echt super!!
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6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Een lekkere haasbiefstuk van Libbe

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?
Brave Heart van Mel Gibson, geweldige film en een heel goede acteur, als je deze film voor de 10e keer ziet blijft hij nog
leuk. Boeken lees ik niet, misschien later nog eens.
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Mijn favoriete cd's zijn toch de echte rock en metal van "vroeger", o.a Deep Purple live AC/DC en Metallica.
Zwitserland als wintersportland is prachtig, ben drie keer geweest, een gastvrij en een heel schoon land, een beetje
prijzig, maar dat is het altijd als je op vakantie gaat toch?? Terschelling is ook prachtig, als het daar mooi weer is, dan
hoef je niet naar
Turkije of Griekenland, Zon, zee, strand, duinen, bossen en leuke kroegen, wat wil je nog meer!!
8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
Via internet, we zochten een woning in Rijperkerk, Giekerk en Tietjerk die kanten op maar niet voor elke prijs! >>>> en
toen stond daar een mooi huis in Engelum te koop en voor dat je het weet woon je in Engelum, en nog geen moment spijt
van gehad

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?
Hoeft van mij niet, ben nu een stuk of 7x verhuisd inmiddels, dus vind ik het wel best en de kinderen hebben hier de
ruimte, ach dat half uurtje rijden naar Hardegarijp is ook wel te doen
10. Wat was je mooiste moment in Engelum?
Toen we ons huis op de Tilledyk 1 hadden gekocht

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

Eigenlijk vind ik het prima zo, ben niet zo'n klager, er zijn weinig voorzieningen, maar die zijn allemaal dichtbij als het
nodig is.

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

Voor zo'n klein dorp wordt er toch wel veel georganiseerd valt mij op, leuke dingen voor de
kinderen en er zijn best wel veel inwoners met kinderen van onze leeftijd, altijd meegenomen, dit zie je lang niet meer in
elk dorp.
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13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
Ingelumer Merke, worden ook leuke dingen georganiseerd voor iedereen, bedenk het elk jaar maar weer, dit valt niet mee.

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

Toch wel regematig dat ik even kijk hoe het er met Engelum voorstaat, een leuke site
staan regelmatig nieuwe dingen op, wordt goed bijgehouden, altijd leuk, zo doorgaan
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15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
Heb geen favoriete site, als ik toch een paar moet noemen; Buienradar, altijd handig en Routeplanner van de anwb, ook
handig als je geen Tom Tom in de auto hebt.
]
Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van alles zijn)
Alstublieft, Dank u wel voor het interview en nog heel veel succes met jullie site.

<<Terug
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