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15 vragen aan Andries van de Beek
1. Wie ben je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Andries van de Beek 49 jaar en geboren op de terp net buiten Minnertsga

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ben inmiddels 20 jaar getrouwd met Tini Postma en wij hebben 5 kinderen nl
Willem Jan-Ytse Nynke en de tweeling Ymkje en Femke
3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ben servicemonteur bij de RRS
4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
Denk dat ik hier voorlopig wel bij blijf
5. Wat is je grootste passie/hobby?

Ben toen ik in Ingelum kwam wonen begonnen met toneelspelen door Gosse de Vries die mij vroeg
ben daar toen mee begonnen en vind dit erg leuk ook ben ik sinds een paar jaar aan het kaatsen ook
dit is erg leuk en gezellig en sinds kort hebben we weer een puppy.
Verder begeleid ik de jeugd met voetballen, eerst bij onze zoons nu de meisjes.

6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Alleen voor noodgevallen
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?
Kijk nooit films zie meer naar series zoals inspector Frost’, House en kijk geregeld naar Discovery
.Lees meestal thrillers ben nu de Kabouterman aan het lezen dit boek is geschreven door Jaap
Kooistra uit Grou Gewoon wat mijn vrouw klaar maakt.
Bad out of hell van Meatloff,Genesis
Italie en Nederland
8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
Kreeg verkering met iemand uit Ingelum dat werd toen wat serieuzer en naar een paar jaar in
Minnertsga samen gewoond te hebben konden wij het huis van Sape Jansma kopen dat hebben we
gedaan en inmiddels wonen we nu alweer 23 jaar
9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?

Voorlopig niet zit hier prima
10. Wat was je mooiste moment in Engelum?
De geboorte van mijn kinderen
Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
Pinautomaat
11. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
De saamhorigheid en het is best een actief dorp waar het verder rustig wonen is en toch redelijk
dichtbij de stad
12. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
Toneelavond en de Merke
13. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor
de site?
Kijk gemiddeld 1 keer per week
14. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
Telegraaf ,Marktplaats , Site van vv. Beetgum verder computer ik eigenlijk niet.
Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van alles
zijn)
Ja wij van Toneelvereniging Nieuw Leven zijn dringend op zoek naar nieuw talent jong of oud maakt
niet uit. Op vrijdag 8 februari en Zaterdag 9 februari spelen wij in Ingelum
Het Stuk "WIJ KOMME OP E TELEFYZJE".

