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15 vragen aan Sander Krikke
 

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

  Hallo ik ben Sander Krikke 34 jaar oud en geboren in De Knipe

 

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

 Ik ben getrouwd met Geertje (links op de foto), en we hebben twee kinderen Alexander en Tymen.

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

In het dagelijks leven ben ik sinds begin november uitvoerder bij Jelle Bijlsma grond-, weg- en
waterbouw bv uit Giekerk.

 

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

 Ik ben sinds kort weer van werkgever veranderd, en blijf hier graag nog lang werkzaam.

 

5. Wat is je grootste passie/hobby?
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 Het verbouwen en klussen aan ons huis, en bij de zomerdag ben ik graag op het water te vinden.

 

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

   Dat zal ik hier maar niet noemen en anders laat mij maar lekker slapen.

 

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?

 Ik ben niet echt een film en boeken fanaat. Lekker eten vind ik lasagne, pasta en stoofperen. Een
favoriet vakantieland heb ik niet, maar reizen is wel een hobby van ons, en ik zou nog graag een keer
naar Australië en Zuid Afrika terug gaan.
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8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

 Ik was vanuit de Knipe al bij Geertje in Marssum terecht gekomen. Na 5 jaar daar samen te hebben
gewoond in een huurhuisje en altijd klussen bij vrienden en familie, wilden wij wel graag een huis
kopen. Onze wens was een klein boerderijtje. En zo hebben we meegeschreven op de verkoop bij
inschrijving op ons huidige woning. En hebben we ons boerderijtje 9 jaar geleden gekocht.

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?

 Nee zoals het nu staat zitten wij hier wel goed, open vaarwater dat is het enigste wat ik mis.
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10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

 De geboorte van onze kinderen zijn mijn mooiste momenten in Engelum.

 

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

 De Engelumervaart weer verbinden aan het open vaarwater, en weer een mooi fris nieuw dorpshuis
met plein eromheen realiseren.

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

 Gezellig klein dorp waarin iedereen elkaar kent.

 

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

    De merke en de trekkerelfstedentocht zijn de leukste evenementen van het jaar.

 

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

Ja ik kijk regelmatig even op de site naar de laatste nieuwtjes in het dorp en suggesties nee, er staat
altijd wel weer wat nieuws op.

 

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

 Marktplaats.nl, Engelum.com, Buienradar.nl, Nu.nl, diverse

 

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

             Nu verder niets ga zo door met de site.

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:
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