
Nieuwe bewoner

file:///C|/Users/J.W.%20Bakker/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Nieuwe%20bewoner%20Jan%20Dijkstra/Nieuwe%20bewoner.htm[24-6-2012 9:23:47]

 

 

Begin pagina
English page
Engelum
Geschiedenis
Dorpsfoto's
Kerkklokken
Bewoners
Dorpsbelang
AED info
Verenigingen
Jeugdclub
De oude doos
Woningaanbod
Sponsors
K.v.Sla Raak
Museum
Fietsroute
Links
Archief
Redactie
E-mail
Gastenboek

 

 

 

Op bezoek bij Jan Dijkstra           

 

Jan die tot voor kort bij zijn ouders aan de Berltsumerdyk in Beetgum woonde, stond al jaren ingeschreven
voor een huis. Totdat zijn zus hem attendeerde op een huisje in Marsum en Engelum. Jan wilde graag op
fietsafstand van zijn werk in Leeuwarden wonen.

Zowel Marsum als Engelum waren dus een goeie optie. Engelum was iets goedkoper en pas gerenoveerd, wat
voor hem de keus gemakkelijk maakte.
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Na een flink aantal welken klussen, schilderen behangen was het Koninginnedag zover dat Jan in zijn huisje
trok.

Jan is timmerman en werkt bij een bedrijf dat doet aan decorbouw op de Hemrik. Dit werk vraagt veel
creativiteit. Bedrijven organisaties, gemeentelijke instellingen, zoals Omrop Fryslan, Tresoar, gemeente
Ljouwert doen een aanvraag voor een speciaal project. Denk aan decors, reclame of educatief materiaal.  Door
de baas van Jan wordt er een ruige schets gemaakt en o.a. Jan doet de uitvoering. Hierbij houdt hij rekening
met het vervoeren en demonteren van het object. Nadenken over geschikt materiaal is van groot belang.
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Dat Jan dit een uitdaging vindt, en erg creatief is blijkt ook bij het zien van zijn meubels, door hemzelf
ontworpen en gemaakt.  Een extra toevoeging van  gekleurde led verlichting zorgt voor een bijzonder
resultaat. Hij heeft genoeg ideeën welke  nog uitgewerkt zullen worden. Zoals bijv. een bijzondere
schommelstoel.
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Jan heeft verschillende hobby’s. Hij speelt saxofoon bij een harmonie in Leeuwarden. Hij zwemt met een
groep vrienden en uiteraard meubels maken, waarin een uitdaging zit, zoals een bijzondere gebogen vorm.
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In zijn nieuwe woning verveelt Jan zich niet, er is nog genoeg te klussen. De trap wordt gerenoveerd en ook de
tuin zal samen met een vriend onder handen worden genomen.

Jan woont hier met veel plezier. Namens Engelum.com van harte welkom en tot ziens.

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:

http://www.liif.nl/
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