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15 vragen aan Astrid de Jonge
 

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

Ik ben Astrid Lidyan de Jonge-Visser, ik ben 36 jaar en ik ben in Zwolle geboren.

 

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

Verliefd, getrouwd en rijk, want we hebben twee super kinderen; Yorlin en Cerinthe.

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Hoewel ik opgeleid ben tot creatief therapeut beeldend vormen, ben ik na mijn studie gaan werken binnen de
arbeidsre-integratie waar ik tot op heden werkzaam ben als jobcoach. Ik werk parttime, omdat ik er ook graag wil
zijn voor mijn kinderen. Af en toe kom ik tussendoor aan mijn favoriete bezigheden toe, maar omdat die lijst (zie
punt 5) erg lang is verveel ik me nooit. 

4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
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Ik zou heel veel andere dingen willen doen, maar al die aspecten zitten ook weer deels in mijn huidige baan waarin ik
nog veel groei- en ontwikkelmogelijkheden heb dus….

5. Wat is je grootste passie/hobby?

Ik kan niet 1 grootste hobby of passie noemen. Ik vind afwisseling heerlijk dus geef mij maar een mix van tuinieren,
fotograferen, schilderen (interieur, muurschilderingen, schilderijen), zingen, motor rijden, haken, lezen, schaatsen,
digitale fotoboeken maken etc. etc. Daarnaast zit ik in het bestuur van de gymnastiekvereniging Dynamyk. Vroeger
was turnen namelijk 1 van mijn grootste passies.

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

Als er iets aan de hand is met mijn kinderen of brand, verder niet.

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 heb geen nummer 1 favorieten. Films van alles wel wat. Ik ben gek op lezen en dan vooral boeken van  Dick
Francis, Robin Cook en Camilla Lackberg. Eten zie ik als noodzakelijk, ik gebruik mijn tijd liever ergens anders
voor, eten maken kan ik wel tijd voor vrijmaken. Ik vind wel van alles lekker, ik kan genieten van lasagne of een
heerlijke salade. Toetjes, daar kan ik nog het meest van genieten. Wat betreft muziek, ik heb geen favoriete CD, Tina
Turner, Queen, top40muziek, als de muziek me vrolijk of energiek maakt is het goed. Helaas ben ik nog niet echt op
veel plaatsen geweest, de Pyreneeën waren wel fantastisch, vooral bij Lac D’aumar.
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8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

Thonnis en ik waren samen op zoek naar een betaalbare woning, we woonden toen nog samen in een huurhuisje in
Hallum. We wilden graag meer richting Leeuwarden wonen omdat we allebei in Leeuwarden werkten. In 2000 zijn
we hier komen wonen en het bevalt nog steeds errgg goed.

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

Als het niet hoeft, liever niet.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

De geboorte van onze zoon, Yorlin. Hij werd thuis, in Engelum geboren.

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

Dat zou ik zo 1,2,3 niet weten. Tja, als ik iets mocht veranderen dan was die haak om Leeuwarden in ieder geval niet
zo tussen de twee dorpen in komen te liggen.
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12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?

De rust, de prettige omgang met elkaar als dorpsgenoten, de ruimte (letterlijk en figuurlijk).

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

De trekkerelfstedentocht.

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

Engelum.com is een site die ik vaak bekijk in vergelijking met andere sites. Leuke suggesties? Mmm, moet ik langer
over nadenken.

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

Marktplaats.com, engelum.com, omropfryslan.nl, knmi.nl, garnstudio.com

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

Het is super zoals de site van Engelum eruit ziet en actueel gehouden wordt, daar heb ik bewondering voor.

 

<<Terug
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