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15 vragen aan Froukje Postma

1. Wie ben je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Mijn naam is Froukje Postma, ik ben onlangs 61 jaar geworden en geboren in Vries,
Drenthe.
2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ik ben verliefd geworden, vervolgens verloofd en uiteindelijk ook getrouwd met Henk
Postma. We hebben samen drie dochters gekregen (Ilse, Leonie en Sanne) en
hebben vier kleinkinderen. Twee kleinzonen, Rimar en Mart en twee kleindochters
Maud en Nathalie.

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
In het dagelijks leven ben ik huisvrouw en doe ik een dag in de week een
schoonmaakklusje.
4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?

Eigenlijk vind ik het wel goed zoals het is. Als ik iets wil doen, doe ik het wel. Zo
maken we sinds een aantal jaren ieder jaar een 'verre reis' naar een warm land en
dat is wel iets wat ik altijd al graag wilde en nu dus ook doe.

5. Wat is je grootste passie/hobby?
Ik doe al jaren aan aquajoggen en fitness en dit vind ik één van de leukte en fijnste
dingen om te doen om lekker in beweging te blijven.
6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Laat mij maar lekker slapen.
7. Wat vond je tot nu toe de leukste film, wat vind je het lekkerste eten, wat is
je favoriete CD en wat is je favoriete vakantieland?
Favoriete film: Hatchi - A Dog's Tale & The Green Mile
Favoriete eten: Ik vind alles wel lekker!
Favorietemuziek: Ik ben altijd wel fan geweest van de band Creedence Clearwater
Revival.

Favoriete vakantieland: Mijn favoriete vakantieland is Kroatië. Dit is een beetje een
vaste stek geworden en daarnaast gaan we dus heel graag eens per jaar naar een
ver land, zoals tot nu toe: Mexico, de Domicaanse Republiek, Curacao en
Griekenland.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
Door mijn man, door de liefde ;-) Via mijn zwager eigenlijk; Bert Postma die toen
verkering had met mijn zus en zodoende ben ik met Henk in contact gekomen. Om
precies te zijn was dit in de Gouden Leeuw in Zuidlaren.
9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en
waarom?
Nee hoor! Ik heb het hier prima naar mijn zin en we hebben al 22 jaar een daalders
plekje!
10. Wat was je mooiste moment in Engelum?
Dat waren meerdere momenten, namelijk de geboortes van mijn drie dochters.

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
Vroeger toen ik nog opgroeiende kinderen had, zou ik gezegd hebben: Een
basisschool voor de kinderen. Maar dat is nu niet meer van toepassing, dus ik vind
het nu wel goed zoals het is. Voor alle overige voorzieningen vind ik het niet erg om
even te moeten rijden of te fietsen.
12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
De saamhorigheid die het dorp heeft. Zo zit ik ook nog bij de vrouwenvereniging en
dit soort dingen vind ik van ons dorp heel erg leuk.
13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
Dat is toch wel Sinterklaas intocht, mijn excuus om ieder jaar met mijn jongste
kleinzoon een glimp van Sinterklaas op te vangen. ;-)

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog
leuke suggesties voor de site?
Ja, ik kijk trouw iedere week. Een hartstikke mooie en duidelijke site!
15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
Ik heb verder geen vaste sites die ik standaard bezoek, maar Marktplaats bezoek ik
ook wel eens.

Bedankt Froukje, voor het beantwoorden van onze 15 vragen!

