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Onze internet redactie

Om te beginnen hebben we deze week afscheid genomen van Angela Dijkstra

Zij gaat, zoals u misschien wel weet, verhuizen naar beetgum.

>

Angela namens ons allemaal bedankt!!

En wie zitten er nu in de redactie.

We beginnen met Paula Postma.

Ik ben Paula Postma en ben getrouwd met Albert Ytse Postma.
Wij hebben 2 kinderen Johan van 14 en Ylse van 12 jaar. We hebben eerst 3 jaar in Marsum gewoond
en inmiddels wonen we alweer 15 jaar in Engelum. Anderhalf jaar terug heb ik mijn baan bij Steps
opgezegd en sindsdien werk ik met veel plezier bij Meneer en Mevrouw Hoekstra in Stiens. In mijn
vrije tijd wandel ik graag met onze hond Teun.
Sinds 2016 ben ik actief bij e
 ngelum.com. Ik vind het altijd leuk om mooie herfst of winter foto’s te
maken van het dorp.

Dan hebben we Peter Sinnema.

Peter Sinnema Geboren op 22-3-1969 in Engelum.

We wonen in de Marten Koopalstrjitte, Hiervoor heb ik gewoond in de Bouren en aan de Harnedyk.

Ik ben gelukkig getrouwd met mijn vrouw Ingrid en we hebben twee kinderen, Kirsten en Sigrid.

Voor mijn werk ben ik als diagnose monteur werkzaam bij Mercedes Benz bij Wensink in Leeuwarden.

In mijn vrije tijd stap ik graag op de motor, tegenwoordig wordt de motor steeds vaker ingeruild voor
de racefiets.

Ik Ben actief bij e
 ngelum.com sinds Oktober 2009.

In het archief van 2009 staan de 15 vragen van Peter verwerkt.

Piet van der Heide.

Inmiddels woon ik met Trienke alweer zo`n 13 jaar in de Buorren in Ingelum.

Eerst uiteraard met onze kinderen , Gerrit ,Femke en Joubrich. Maar nu alleen met onze
adoptiehond “Gien” en poes “Koko”. Zelf ben ik geboren in Kootstertille , een dorp in de
Friese Wouden zullen we maar zeggen. Maar ik voel me helemaal kleikluut hoor!

In het dagelijks leven ben ik muziekleraar en dirigent . Zo ben ik verbonden aan 2
muziekscholen, waaronder Opus 3 en Cultuurcentrum De Wâldsang in Buitenpost. Sinds kort
ben ik dirigent van de Stadsfanfare Bolsward.

In mijn vrije tijd mag ik graag sporten, en doe wel eens mee met een Triatlon. Super leuk!

Verder is acteren een passie voor mij , en zeker in de drukke decembermaand.

In 2017 heb ik mijn taak bij Engelum.com overgenomen van mijn liefhebbende echtgenoot
Trienke.

En ben zo ook alweer 3 jaar actief bij onze gezellige club van Engelum.com.

De volgende is Kirsten Sinnema.

Mijn naam is Kirsten en ik ben nu 20 jaar oud. Ik zit sinds dit jaar bij de redactie van
Engelum.com. Buiten mijn grote liefde voor het dorp om zijn er nog een aantal dingen waar
ik enorm veel van houdt. Dat is de opleiding die ik volg, het werken bij de Makro, voetballen,
kaatsen en mijn familie.”

En dan Angela van der Veen-Postma.

Hi, voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Angela van der Veen - Postma.

Onlangs ben ik benaderd om het stokje van Angela Dijkstra over te nemen in de redactie.

Ik woon samen met Marten- Jan en onze 3 dochters Nina, Ella en Lara en onze hond Pip al 4,5 jaar in
de Folkert Klazingastrjitte.

Ik ben werkzaam als verzorgende IG bij de Herbergier in Dronrijp.

Ik doe 1x per week in Marsum aan bootcamp. (Je mag altijd een keer vrijblijvend mee doen).

Ik hoop samen dat ik met Peter, Paula, Piet, Jelle-Wim en Kirsten een leuke tijd tegemoet mag gaan bij
engelum.com.

Tot slot Jelle Wim Bakker

En dan ik zei de gek. Ik ben Jelle Wim Bakker en ik ben 1 van de vele medewerkers van Molkfee
bedriuw Bakker.

Ik ben geboren en getogen in Engelum. Samen met mijn vrouw Gerry, die u vast wel kent omdat ze
vaak reportages voor ons maak, wonen wij in de Gronemanstrjitte.

We hebben twee jongens die inmiddels mannen zijn. Sinds kort zijn wij pake en beppe geworden van
een pracht van een kleindochter; Eline.

Ik beheer engelum.com sinds 1998, en in 2000 heb ik de domeinnaam engelum.com aangevraagd.

