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Nieuwe bewoners Arno, Willy en kids
Hallo Engelumers,
Wij zijn Arno Miedema (41) en Willy Nauta (41) met onze kinderen Melissa (16 zonder foto), Lianne
(13), Aukje (9).

Wij wonen sinds 16-09-2019 met ons samengesteld gezin op de Tilledyk 13.
Hiervoor woonden wij in Menaam in een twee onder één kap,
Een mooi huis wat helemaal af was maar waarvan wij beide wisten dat dit niet onze droomplek was
toen Lianne van de basisschool af was hadden we dan ook geen verbindingen meer met Menaam en
gingen we om ons heen kijken.
Wij hebben altijd al de wens gehad om ergens buiten uit te wonen, toen wij in het voorjaar van 2019
langs de Tilledyk 13 fietsten waren we dan ook
meteen verkocht. Zelf zijn we in onze jeugd ook opgegroeid op het platteland dus het blijft dan
kriebelen.
Willy is fulltime werkzaam bij Albert Heijn Gytsjerk als afdelingshoofd van de vers afdeling.
Hierbij ben ik voornamelijk bezig met het team aansturen, planningen maken, cijfertjes uitzoeken, en
sta ik ook zelf regelmatig de broodjes bruin te bakken.
Arno is fulltime werkzaam als graafmachine machinist bij Grondverzetbedrijf Van der Meer te
Scharnegoutum.

Op de graafmachine ben ik voornamelijk bezig in de natuurbouw en oever en kade projecten in de
noordelijke helft van het land.
Naast het werk zijn wij voornamelijk bezig met het klussen/verbouwen in en om het huis, of het
verzorgen van onze huisdieren.
Ook een flink stuk lopen met de hond (soms gaat de geit ook mee) doen we graag, wat overigens
prima kan in Engelum en omgeving.
Engelum is een mooi bescheiden dorpje, zelf komen we niet zo vaak in het dorp maar de kinderen
gaan regelmatig even naar het groentehokje toe om even wat op te halen. We wonen hier nu 1 jaar en
we hebben het erg naar onze zin.
Groet
Willy en Arno

