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Nieuw redactielid Paula Postma
15 vragen aan Paula Postma

1. Wie ben je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Ik ben Paula Postma-van der Meij! Ben 35 lentes jong en ben geboren in Holwerd.

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ik ben 17 jaar samen met Albert en daarvan zijn we bijna 12,5 jaar getrouwd. We

hebben 2 kinderen Johan van 10 en Ylse van 8.

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik werk 2 dagen in de week bij STEPS een dames kleding zaak in Leeuwarden.
De rest van de week besteed ik aan mijn gezin en huishouden. Daarnaast ben ik actief op
school en bij jeugdclub.

4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
Ben eigenlijk best heel tevreden over alles maar als ik een ander beroep zou
mogen kiezen dan zou het peuter of kleuterjuf zijn.

5. Wat is je grootste passie/hobby?
ik vind het heel leuk om creatief bezig te zijn. Maar ook om "ouderwets" gezellig
aan tafel spelletjes te spelen met de kinderen.

6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Een grote beker thee met melk en suiker!

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?
Mijn mooiste film is hachi en dogs tale! Het is een film over de band tussen een hond en zijn
baasje. Een echte tranentrekker! Ik houd helemaal niet echt van boek lezen. Ben niet verder
gekomen dan 50 tinten grijs. Mijn lekkerste eten is lasagne, mijn muziekvoorkeur is heel
breed maar mijn favoriete zangeres is Celine Dion, en mijn vakantieland is Griekenland.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
ik ben opgegroeid in holwerd en in 2001 verhuisd naar marssum. Albert en ik
hebben daar 3 jaar gewoond. Het beviel daar prima maar toch waren we op zoek naar een
koopwoning. Dit huis kwam op ons pad dus hebben we toch maar besloten om naar
engelum te verhuizen.

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?
Engelum bevalt prima maar stiekem zou ik nog wel eens willen verhuizen naar
een vrij staande woning en dan het liefst wat meer in de bossen.

10.

Wat was je mooiste moment in Engelum?

Ik heb meerdere mooie momenten hier beleefd! Maar de geboorte van de kinderen
was toch wel het mooist!

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
ik mis een veilig fietspad richting bitgummole. Vind de situatie zoals het nu is niet
veilig voor de schoolgaande kinderen.

12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
Een ontzettend pluspunt vind ik de saamhorigheid! Ook vind ik iedereen heel
vriendelijk.

13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
Het leukste evenement vind ik de sinterklaas intocht, toneel avond, merke en de
tractor Elfstedentocht.

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

Ik bezoek trouw onze site! Vind het altijd leuk om de items te bekijken.

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

Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van
alles zijn)
ik vind het ontzettend leuk dat ik mag plaats nemen in de redactie van
engelum.com! Hopelijk kan ik een goede bijdrage leveren!
Groeten Paula.

