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15 vragen aan Lisan Beimers

Wie ben je, hoe oud ben je en
waar ben je geboren?
Mijn naam Lisanna Beimers ik
ben 44 jaar en ik ben geboren in
Hallum

Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ik ben verliefd op Henk en woon sinds half augustus met hem samen. Geen kinderen
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Jarenlang heb ik gewerkt in de detailhandel en ben nu op zoek naar iets totaal anders,
zoals werken en leren in de zorg of iets in de verzekeringen…geen idee waar ik op uit
kom, maar heb er wel zin in om een ander vak te leren.
Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
Haha..kijk vraag 3
Wat is je grootste passie/hobby?
Meubels maken, tuinieren, lezen, bootje varen, life muziek luisteren en af en toe
haken..fotografie blijft ook leuk om te doen, maar ik doe geen reportages meer..
Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Monchoutaart
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
De mooiste film is : untouchables…..mooiste boek: de kracht van het nu…lekkerste
eten: Mexicaans…favoriete cd: the best of Neil Diamond….last but not least,
favoriete vakantiebestemming is Kroatië..
Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
Door Henk-Jan
Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?

Zeker wel, hoogstwaarschijnlijk ergens waar wij kunnen wonen aan doorgaand
vaarwater..
Wat was je mooiste moment in Engelum?
Tijdens de verhuizing kwam op een gegeven moment de drumband langs..
Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
De buurt super mis ik echt en het zwembad..
Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
De ligging en de rust..
Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
Ik denk het dorpsfeest..
Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke
suggesties voor de site?
Nee nog geen regelmatige bezoeker maar dat gaat bij deze veranderen..
En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites
Internetsites/apps zijn Omrop Fryslân, buienradar, netflix, you tube (haaktutorials) en
Facebook
Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van
alles zijn)
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