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15 VRAGEN AAN HELGA GROENEVELD
1. Wie ben je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Ik ben Helga Groeneveld en ben 39 jaar geleden in het Bonefatius ziekenhuis in
Leeuwarden geboren.

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ik ben verliefd op Jan Postma en ik heb 2 kinderen. Marco van 19 en Nynke van 14.

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik werk bij de Voedingsadviseur in Sint Annaparochie.

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

Ik zou het niet weten.

5. Wat is je grootste passie/hobby?
Ik vind het erg leuk om te koken.

6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Nergens voor, mooi laten liggen.

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: The Green mile
Boek: 50 tinten grijs, heb ze alle 3.
Eten: Pasta en hollandse kost.
CD: heb geen favoriete cd, ik luister meestal naar radio Continu of Q-music.
Vakantieland: Nederland

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
Met de auto :-) hahaha! Door dat Jan hier woont.

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en
waarom?
Nee ik wil nergens anders heen. Heb het hier reuze naar mijn zin.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?
Dat ik Jan ben tegengekomen

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
Ik zou het niet weten

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

13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
De merke en de trekker-elfstedentocht

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog
leuke suggesties voor de site?
Ik ben nog geen regelmatige bezoeker maar dat komt vanzelf.

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

Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond?
(mag van alles zijn)
Ik heb verder geen vragen en wil niks kwijt.

