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1. Wie ben je, hoe oud ben je, en waar ben je geboren?
Hans van Duyn, ik ben 66 jaar en geboren in Sassenheim.

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ik ben getrouwd met Greetje en we hebben samen 1 dochter een schoonzoon en twee kleindochters.

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben gepensioneerd.
4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
Nee, het is prima zo

5. Wat is je grootste passie/hobby?
Meubels maken die eruit springen omdat ze apart zijn.
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Maar ik mag ook heel graag fietsen op de racefiets en wandelen.

6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Laat mij maar lekker slapen maar een appelflap van Friso is hierop een uitzondering.
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?
Films kijk ik nooit en als ik lees zijn dat natuurboeken en de Nat. Geographic
Mijn lekkerste eten is boerenkoolstamppot met een Hema worst en mijn favoriet popgroep is de Rolling Stones
en Jeanet o’Connor.
Portugal is een mooi vakantieland maar het liefst zou ik nog eens terug gaan naar Afrika/Kenia op safari.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
Met de auto……………….
We waren op zoek naar een huis en in Spannum stond een huis te koop. Dit viel tegen en toen wist Gré dat
hier un Engelum dit huis ook te koop stond en zo is het gekomen.
9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?
Engelum bevalt goed maar het nadeel hier is het lawaai van de vliegtuigen en het autoverkeer in de Buorren.
Hiervoor woonden we in een doodlopende straat waar het veel rustiger was.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?
Zomers lekker buiten zitten in onze eigen tuin.

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
Een paar winkeltjes zou het wel gezelliger en gemakkelijker maken.
12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
De mensen zijn hier erg vriendelijk en behulpzaam
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13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
Het vuurwerk op 1 januari

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor de site?
Nee, ik zit nooit achter de computer.
15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
Aangezien ik nooit achter de computer zit heb ik ook geen favoriete internetsites.
16.Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van alles zijn)
Nee het is prima zo.

<<Terug
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