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De 15 vragen Klazina van der Wal-Smeding

 

1. Wie ben je, hoe oud ben je, en waar ben je geboren? 

Mijn naam is Klazina van der Wal- Smeding en ik ben 25 jaar oud. Ik ben op 
30 oktober van het jaar 1983 geboren in Stiens. Daar heb ik tot mijn 19e samen 
met mijn ouders, broer Henk en zusje Petra met veel plezier gewoond. Daarna 
heb ik in Leeuwarden het studentenleven genoten en woonde ik samen met een 
vriendin en tevens studiegenootje in een gezellig studentenhuis. 

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?

Ik ben vorig jaar op 29 augustus getrouwd met Haaije Pieter! Het was een fantastische dag waar we met ontzettend veel 
plezier op terugkijken. We hebben nog geen kinderen maar wel een rode kater, Rinse, en sinds vorig jaar een prachtige 
hond, Hazel.  We hebben haar uit Noord-Frankrijk opgehaald. Ze is van een bijzonder, en in Nederland nog heel 
onbekend ras, namelijk een Epagneul de Saint Usuge. Dit is het kleinste staande hondenras van de wereld en hiervan zijn 
er 1500 wereldwijd, waarvan 8 in Nederland. Deze honden zijn als jachthond zeer geschikt en het is dan ook de bedoeling 
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 dat Haaije haar dit najaar voor het eerst meeneemt op de duivenjacht. Ze is nog flink aan het oefenen maar ze doet het 
geweldig! 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Ik werk als Intensive Care verpleegkundige in het Medisch Centrum Leeuwarden. Ik ben hiervoor nog in opleiding dus 
daarom ga ik een aantal dagen per maand naar het UMCG in Groningen. Daarnaast werk ik fulltime op de IC en draai ik 
dag-, avond-,  en nachtdiensten. Het is een zeer interessante en afwisselende baan waarbij ik regelmatig patiënten verpleeg 
die in zeer kritieke toestand verkeren. Het is zeker niet altijd gemakkelijk maar voor mij een enorme uitdaging. 

  

4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
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Ik ben nu nog in opleiding dus ik ben heel blij als ik dit goed kan afronden. Maar ik hou van nieuwe uitdagingen dus wie 
weet wat er nog allemaal op mijn pad komt. De medische wereld heeft mij altijd geboeid dus ik denk dat ik altijd wel in dit 
vakgebied bezig blijf.

5. Wat is je grootste passie/hobby? 

Mijn grote passie ( al meer dan 10 jaar) is de trommel bespelen bij de showband Takostu uit Stiens. Voor mij een stuk 
ontspanning maar dit jaar toch wel erg tijdrovend. We gaan voor de derde maal meedoen aan het Wereld Muziek 
Concours in Kerkrade. Zeg maar de Olympische Spelen maar dan voor showbands vanuit de hele wereld. We doen mee 
aan de Marsparade en de Show in Champions Division (= hoogste klasse).  Menig avond en weekend gaan hiermee 
gepaard om en de muziek en de shows in te studeren. Daarnaast verzorgen we diverse optredens overal in het land en zijn 
we ook veel in Duitsland, België en Frankrijk geweest. Dit jaar zijn we voor het eerst op het vliegtuig gestapt naar Spanje 
om daar een week lang verschillende optredens te verzorgen. We verbleven in een luxe hotel aan de Middellandse zee dus 
dat was perfect. Voor meer info en foto’s kun je een kijkje nemen op www.takostu.nl
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6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?

Helemaal nergens voor! Ik heb een druk bestaan en als ik kan slapen geniet ik daar volop van.

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? 

Moeilijk, ik heb niet echt een bepaalde favoriete film, maar ik hou denk ik het meest van avonturenfilms zoals Braveheart 
en de Gladiator. Meest indrukwekkende boek vind ik ‘Duizend schitterende zonnen’ van Khaled Hoesseini. Het gaat over 
het leven van twee vrouwen in Afghanistan oa tijdens het bewind van de Taliban. 

Lekkerste eten komt van manlief, hij maakt zijn eigen geschoten wild voortreffelijk klaar! 

Ik hou van enorm veel muzieksoorten van Pop tot klassiek ( =vooral de filmmuziek dan).  Ik ben ongeveer mijn halve leven 
al met muziek bezig en ik vind het fantastisch!

Reizen is een verhaal apart. Haaije en ik zijn in 2006  drie maanden naar Nieuw-Zeeland geweest en we hebben zowel het 
noorder- als het zuidereiland bekeken. Een geweldige ervaring, zoveel mooie natuur hebben we gezien. In 2004 ben ik 
samen met Jantine (waarmee ik in Leeuwarden gewoond heb) naar Namibië (Zuidoost Afrika) geweest om stage te lopen 
in het Katatura hospital in Windhoek. Tevens zijn we op Out-reach geweest om ook de mensen in kleine dorpjes en 
krottenwijken van medische hulp te kunnen voorzien. Ook hebben we in de gevangenis van Windhoek gewerkt. Het is 
onvoorstelbaar om zoveel armoede en  schrijnende situaties te zien, terwijl er ook wijken in Windhoek zijn waar complete 
villa’s gebouwd zijn.  Ik kan niet alles hier kwijt want ik kan wel een boek schrijven over deze indrukwekkende periode uit 
mijn leven.

Mijn zusje Petra heeft vorig jaar in Amerika gewoond, vlakbij Chicago. We hebben haar met het hele gezin bezocht en dat 
was fantastisch! Op de foto hieronder staan we samen op de John Hancock Tower in Chicago!
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8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen? 

Door Haaije natuurlijk! Ik heb hem ontmoet in de wel bekende kroeg de ‘Ouwe Stoep’ in Leeuwarden. Sinds 2007 wonen 
we in ons prachtige stekje aan de Marten Koopal nr 14.

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom? 

Geen idee, voorlopig wonen we hier met veel plezier.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum? 

Met stip op 1; onze trouwerij! 
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11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?

Een stamkroeg en een supermarkt. Verder vind ik dat ons drukbezochte dorpshuis wel aan een verbouwing toe is…

12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?

Rust en ruimte, gezellig, dicht bij de stad.

13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?   

De toneeluitvoering in Skerne Wibe. Zou ik zelf ook graag eens aan mee willen doen…

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor de site? 

  Ja, vrijwel elke week kijk ik even en ik vind het een mooie site. Vooral de rubriek ‘onze jongste bewoner’ vind ik erg leuk. 
 Ik heb geen suggesties, want volgens mij komen er ontzettend veel onderwerpen aan bod.

15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
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www.takostu.nl

www.engelum.com

Sites over reizen

Medische sites.

 

Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van alles zijn)

 Ik zou het echt niet weten.

 <<Terug
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