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15 VRAGEN AAN DANIEL DIJKSTRA

1. Wie ben je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Mijn naam is Daniel Dijkstra, 31 jaar en geboren in Leeuwarden.

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ik ben verliefd én getrouwd met Angela. En ik heb 3 hele mooie dochters, de tweeling Malou
en Teddy van 6 en Elvie, m’n grote vriendin van 1 jaar.

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik werk als sanitair adviseur en verkoper bij Sanidirect in Leeuwarden.

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

Ik vind mijn huidige werk heel leuk, maar wat ik ooit nog wel zou willen doen is een klein
campinkje in Kroatië beginnen.

5. Wat is je grootste passie/hobby?
Voetbal

[De trouwfoto’s zijn zelfs op het voetbalveld gemaakt]

6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Voor Ben & Jerry’s, smaak: Chuncky Monkey

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?
Leukste film: Intouchables
Leukste boek: Ik, Zlatan.
Lekkerste eten: T-bone steak
Favoriete CD: Thriller – Michael Jackson

Favoriete vakantieland: Kroatië

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
Angela en ik kochten ons eerste huis in Leeuwarden. Daar hebben we 3 jaar gewoond, maar
wanneer het mooi weer was, waren we vaker in Engelum te vinden dan in Leeuwarden. Mijn
schoonouders hebben daar een mooi plekje waar onze inmiddels geboren tweeling, heerlijk
konden spelen. David Koster is op een gegeven moment bij ons gekomen en heeft ons
gevraagd of we eventueel belang zouden hebben bij hun woning. Wij zijn toen bij het huis
gaan kijken en zijn er meteen verliefd op geworden en hebben het vervolgens na een tijdje
gekocht.

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?
Alléén als dat campinkje in Kroatië doorgaat! ;-)

10.Wat was je mooiste moment in Engelum?

De dag dat ons derde dochtertje voor het eerst ‘thuis’ kwam! Ook het moment dat ik ging
trouwen vanuit Engelum.

11.Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
Iets waar je wat te eten zou kunnen halen, een snackbar of een bakkertje ofzo.

12.Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
Dat we vlakbij de stad zitten, lekker veel ruimte achter het huis en een leuk dorp voor
kinderen om op te groeien.

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

14.Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke
suggesties voor de site?
Ik bezoek de site af en toe en heb geen suggesties, ziet er goed uit!

15.En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
Marktplaats
Youtube
Sanidirect.nl
VVBeetgum
En engelum.com natuurlijk! ;-)
Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van
alles zijn)

Nou, niet iedereen is hiervan op de hoogte, maar ik ben de Voorzitter van de Piet van der
Heide-fanclub! Donaties en leden zijn welkom! Ik wil óók nog van deze gelegenheid gebruik
maken om Piet en Trienke nog even hartelijk te feliciteren met hun 25-jarig huwelijk wat ze
onlangs hebben gevierd.

