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Ons dorpsbelang

Dit zijn ze dus, de mensen die zich inzetten voor de belangen van ons dorp. Ze stellen zich even nader aan u voor.
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Dorpsbelang

 

Johanna Grond

Ik ben 33 jaar en ben al 11 jaar samen met Jurjen Osinga samen hebben we 3 kinderen Remco 7 jaar, 
Jelmer bijna 6 jaar en Marije 2 jaar. We wonen op de Ingelumerdyk 2 dit valt officieel onder 
Menaldum maar we zijn helemaal op Engelum gericht. Je komt langs ons huis als je van Engelum 
naar Menaldum rijdt dan is het de boederij aan de linkerkant. Ik werk 2 dagen in de week als 
apothekers-assistente in een apotheek in Leeuwarden daar werk ik al 13 jaar. Mijn hobby's zijn 
kaatsen, winkelen, televisie kijken (voornamelijk naar Gooise vrouwen kijken) boeken lezen maar 
daar kom ik niet zo vaak aan toe. 
Binnen het dorpsbelang ben ik de penningmeester.
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Lieuwe Ynema 

 
Ik ben geboren op 18 september 1969 te Engelum  
Mijn functie bij het dorpsbelang is secretaris, dit doe ik sinds 2008.  
Ik ben getrouwd met Esther van Zandbergen en we hebben twee kinderen; onze dochter Sanne 6 is jaar en zoon 
Mark is 3 jaar.  
Sinds 2001 ben ik werkzaam bij L. Kielstra kraanverhuur B.V. te Leeuwarden als projectleider.  
Mijn taken zijn o.a. in het onderhouden van commerciële contacten het maken van jaarafspraken en het adviseren 
van klanten in de bouw, industrie en olie en gaswinning. 
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Roelof Edelenbos

 

Sinds het voorjaar van 2003 woon ik in Engelum. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters. Ik ben werkzaam 
bij GGz-Friesland.  Mijn hobby’s zijn muziek luisteren, biljarten, hardlopen (dit probeer ik in ieder geval 
weer op te pakken).
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Jan Hoogeveen 
 

Ik ben geboren 16 mei 1945, 42 jaar gehuwd met Riet Hoogeveen Mobach, we hebben 4 kinderen en 
bijna 9 kleinkinderen.
In 2009 ben ik gevraagd voor het dorpsbelang, en ben hiervan de voorzitter.
Mijn Hobby’s zijn muziek maken in dixielandband(op banjo) en jazzband(basgitaar) en Fanfare(bugel, 
euphonium en es-bas), hiermee ben ik 3 jaar geleden gestopt.
Daarnaast maak ik nu wijn en likeuren e.d. van druiven appels peren vogelkers kokos en ga 1 x per jaar 
4 tot 6 weken appels en peren plukken bij Krap in St. Annaparochie. Een andere hobby van me is Robin 
mijn Bordercollie.
Vanaf 2004 ben ik met Pré- pensioen en ik woon sinds 27 april 2007 met veel plezier in het mooie 
Engelum.
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Ik ben 42 jaar werkzaam geweest bij diverse gemeenten( Apeldoorn, Harderwijk, Groningen ,Renkum), 
waarvan de laatste 28 jaar bij de gemeente Terschelling als ambtenaar Ruimtelijke Ordening, bouw-en 
woningtoezicht (toetsing wetgeving m.b.t. Woningwet, Bouwbesluit, brandpreventie, monumenten, 
handhaving, advisering B&W op deze onderwerpen en verlening van bouwvergunningen).
Verder heb ik nog een Bouwkundig tekenbureau waar ik in opdracht verbouw- en bouwtekeningen 
maak. 
 
 

 
Roman Solarz

 
Ik ben 60 jaar, heb 4 kinderen en woon samen met Karin.
Binnen het dorpsbelang heb ik niet een vaste functie, ik verricht allerlei hand -en spandiensten. 
Voorheen was ik werkzaam in de zuivelindustrie, ik maakte en plaatste hiervoor machines in diverse 
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landen binnen en buiten Europa.
In 1991 heb ik de kunstakademie afgerond, ik geef nu schilder -en tekenlessen en maak ruimtelijk 
werk in opdracht.
Mijn hobby's zijn mijn werkplaats en sinds dit jaar een zeilboot.
 
 

 

Jetty van der Plaats Postma 

 

Ik ben getrouwd met Johannes en we hebben samen 3 kinderen,Remco, Simone en Agnes.
Ook hebben we een hond genaamd Rakker, en we wonen op de da Gronemanstraat 9 in Engelum.
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Door de week ben ik werkzaam bij Smeding groothandel in AGF in Sint anna parochie. 
Verder houd ik mij bezig met het maken van bloemwerk op bestelling, en in de zomer heb ik het druk 
met het maken van kaatskransen.
Ook ben ik regelmatig te vinden op het kaatsveld bij de competitie van de jeugd op woensdagavond, 
omdat ik ook deel uit maak van het jeugdbestuur van de K.V.
Ik zit nu ruim 3 jaar in het doarpsbelang van Engelum. 
 

Op dit moment zet het dorpsbelang in voor:
-Oude paden, nieuwe wegen.
-Ondersteunend bij de onderhandelingen tussen het bestuur van het dorpshuis en de gemeente over de verbouwing van het 
dorpshuis.
-Mogelijkheden tot nieuwbouw binnen de dorpsgrenzen onderzoeken.
-Andere taken van het dorpsbelang zijn: aanspreekpunt voor alle dorpsbewoners, aanspreekpunt voor de gemeente voor alle 
zaken die betrekking hebben op het dorp. Daarnaast proberen we door samen te werken met de dorpsbelangen van de 
naburige dorpen gezamelijk zaken op te lossen.

En zoals u weet is alle nieuws van dorpsbelang te bekijken op onze site onder de kop dorpsbelang.

<<Terug
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