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15 vragen aan Herman Osinga

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

Herman Osinga, ik ben 37 jaar en geboren in
Giekerk

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

Sinds ongeveer 2001 woon ik samen met Wietske en
we hebben 3 kinderen; Menno (10), Jurrit (8) en
Rianne (4)

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik ben werkzaam bij Houkesloot Prefab in
Leeuwarden, onderdeel van de Friso Bouwgroep.
Houkesloot Prefab is leverancier van prefab hsb en
beton elementen voor de woning en utiliteitsbouw. 
Hier werk ik op de tekenafdeling als hoofd
tekenkamer.

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

Ik heb het hier prima naar mijn zin, maar je weet nooit wat er nog eens op mijn pad komt.

5. Wat is je grootste passie/hobby?

Klussen, tuinieren, boek lezen, skiën en hobbyboer (een paar schapen)
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6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?  

Ik lig s’nachts wel lekker, dus laat mij maar 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?

Film:               Braveheart

Boek:              Milennium-Trilogie

Eten:               Grouster ovenschotel, lasagne, patat shoarma

CD:                 Roxette        

Vakantieland: Vorig jaar zijn we in Zweden geweest, dit is erg goed bevallen, daarnaast bevalt Oostenrijk ook prima
tijdens de wintersport.
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8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

Ik woonde eerst op de boerderij tussen Engelum en Menaldum, waar mijn broer en ouders nu wonen. Sinds 1999
woon ik aan de Tsjerkeleane, op ons mooie stekkie, hier woonden voorheen onze pake en beppe.

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

Nee, het bevalt hier prima. We hebben een heel mooi uitzicht vanaf hier, maar toch dicht bij het dorp en ook vlak bij
Leeuwarden, waar ons werk is.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

De geboorte van onze 3 kinderen.
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11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?

Niks

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

Gezellig verenigingsleven, kaatsen, ijsclub, toneel, enz.

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

Kaatspartijen en De Merke

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

  Ja, hier kijk ik wel een paar keer per week op.
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15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?

Engelum, nu, weeronline, omropfryslan, marktplaats

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

Nee, verder heb ik niks.

 

<<Terug
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