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De 15 vragen aan Greetje van Duyn

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

Ik ben Greetje van Duyn, 60 jaar, geboren in Leiden

 

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Getrouwd met Hans, één dochter, één schoonzoon, twee kleindochters

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 
Genieten van het leven! 

4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
Op dit moment niet.

5. Wat is je grootste passie/hobby? 
Lezen en puzzelen en ik heb bijna 30 jaar badminton gespeeld.

6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken? 
Laat mij maar slapen..

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? 
De leukste film vind ik Full Monty, het mooiste boek: de vliegeraar, het lekkerste eten is wat mij betreft toch wel
chinees, qua muziek hou ik van veel verschillende muziekstijlen en artiesten, eigenlijk alleen niet van rapmuziek en
mijn favoriete vakantielanden zijn Portugal en Griekenland.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen? 
Eigenlijk een beetje per ongeluk. We woonden in de randstad en waren op zoek naar een vrijstaande woning, maar
deze zijn daar onbetaalbaar. We zijn toen via internet gaan zoeken in Friesland, daarvan een aantal huizen bekeken
en deze vonden we het mooist!
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9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?
Misschien als we op den duur kleiner willen gaan wonen.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum? 
Dat was toen onze dochter ook in Friesland kwam wonen.

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
Natuurlijk een winkeltje.

12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
Rustig wonen en toch dicht bij de stad.

13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?   
Een dagje uit met de vrouwenvereniging.

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor de site? 
Eigenlijk denk ik er bijna niet aan, sorry.. 

15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
Google, Marktplaats, NS, Kras, hotelspecials

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.

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

<<Terug
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