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Nieuwe bewoners

Pieter en Calle wonen in de Marten Koopalstraat samen met hun twee poezen, de dikke Lady en de bange Minni.
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Nieuwe bewoners Calle en Pieter

Mini vindt alles eng maar is wel erg nieuwsgierig, zo is ze al eens uit de wasmachine gevist en uit de cv-ketel. In 
Engelum mochten de twee poezen de buurt verkennen, dit werd Minnie bijna fataal. Ze kwam zwaar gehavend 
thuis. Gelukkig gaat het nu al een stuk beter met Mini.
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Nieuwe bewoners Calle en Pieter

Hiervoor woonden Pieter en Calle in Leeuwarden aan de Groningerstraatweg. Hier was, door de drukte van het 
verkeer, altijd erg veel lawaai om hen heen.

Ze gingen op zoek naar een andere woning op fietsafstand van Leeuwarden. Ze hebben vele huizen bekeken. Het 
liefst met een grote garage, vrij uitzicht en in een rustige omgeving.
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Dit huis bleek in Engelum te staan, al was Pieter in eerste instantie niet erg enthousiast. Calle negeerde dit en 
maakte een afspraak met de betreffende makelaar. Pieter ging toch maar mee en toen hij eenmaal in dit huis over 
de drempel stapte was hij helemaal verkocht.
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Nieuwe bewoners Calle en Pieter

Het huis voldeed aan al hun wensen, vooral de grote garage, sprak hun aan.

Pieter heeft nl. als hobby, Amerikaanse sportwagens uit de jaren 70, op te knappen en klaar te maken om mee te 
racen.
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Hij heeft momenteel twee sportwagens waarvan er eentje rijklaar is en de andere moet nog worden opgeknapt.
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Het uiteindelijke doel is dat deze auto in 10 seconden 240 km per uur rijdt. Hiervoor is een motor van 800 pk 
nodig.

Deze dreckraces kunnen worden gehouden op het parcours in Drachten.

Twee auto’s rijden tegen elkaar, op een parcours van 400 meter en wie het eerst over de finish komt is de winnaar.
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Calle is door deze hobby van Pieter aangestoken en helpt bij het klussen. Ook Calle wil straks gaan racen als hun 
sportauto rijklaar is.
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In het dagelijkse leven is Calle werkzaam als advocaat. Ze runt samen met haar vader het advocatenkantoor 
Keuning. Zij worden bijgestaan door 4 medewerkers. Het kantoor bevindt zich op het mooiste plekje van 
Leeuwarden nl. in het Julianapark.

Pieter  is technicus bij een bedrijf in Leeuwarden. Hier ontwerpen ze touchscreens en zonnepanelen. Hier doet hij 
allerlei werkzaamheden, van ontwerpen tot produceren.

Wij wensen hun veel woonplezier in Engelum en veel succes bij hun gezamenlijke hobby.
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