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De 15 vragen aan Metje Huizinga

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

Ik ben Metje Huizinga-Vogel en ik ben bijna 84 jaar. Ik ben op 25 maart 1926 
geboren in Minnertsga .

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

Ik was 44 jaar gelukkig getrouwd met Yde Huizinga. Hij is op 12 oktober 1995 overleden. 

We hebben drie kinderen, dochter Djoke geboren in 1952, dochter Sietske geboren in 1956 en zoon Jan geboren in 1961. 

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Voor mijn huwelijk was ik werkzaam bij NAK, hier deed ik modderonderzoek naar kleine wormen, ook wel aaltjes 
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15 vragen Metje Huizinga

 genoemd.

     Toen we trouwden ben ik gestopt met werken, dat deden alle vrouwen in de tijd. Dit was heel gewoon.

     Ik was huisvrouw en dat ben ik nog steeds en ik doe de “de wask fan Jan” en it iten foar ús beiden.”

       

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

    Nee, ik ben heel tevreden.

 

5. Wat is je grootste passie/hobby? 

Sokken breien voor de familie heb ik heel veel gedaan, maar dat lukt nu niet meer zo goed. Wel heb ik net een muts klaar. 
Met grijze breipennen en groene wol gaat ook nog goed. Verder kan ik nog wandelen naar Beetgumermolen en weer terug 
naar Engelum.

De soos op dinsdagmiddag en de vrouwenvereniging op dinsdagavond in Skerne Wibe zijn heel gezellig en dicht in de 
buurt.

 

6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?   

    Nergens voor, laat mij maar lekker 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? 

Mijn mooiste boek ging over beesten in de jungle maar die titel ben ik kwijt. “De man in de jachthut “was ook een 
prachtig boek.

    Ik heb vaste tv-programma’s die ik graag kijk; dit zijn opsporing verzocht, ingang oost en de rijdende rechter.
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    Ik houd van stampotten vooral hutspot .

Nederland is mijn vakantieland. Ik ga 2x per jaar met mijn broer en zijn vrouw naar een huisje in Oudemirdum. Het is 
daar prachtig en het is altijd heel gezellig.

         

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen? 

 Ik heb Yde Huizinga leren kennen tijdens een meeting voor jongeren, georganiseerd door de kerk. Deze werd gehouden in 
Berlikum. Wij kregen verkering en zijn in 1951 getrouwd en zijn toen samen in dit huis aan de Harnedyk, in Engelum 
gaan wonen. Yde kwam uit Engelum.  Alleen in 1961 hebben we tijdelijk in een diakenwoning gewoond omdat ons huis 
toen werd verbouwd .

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

Nee, liever niet, daar ben ik te oud voor. Ik wil hier graag zolang mogelijk blijven wonen. Het woont hier prachtig.
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10. Wat was je mooiste moment in Engelum? 

       De jaren dat wij als gezin hier in dit huis woonden waren heel mooi en goed.

 

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

Het is belangrijk dat er winkels in het dorp of in de buurt zijn.  Alles is hier nu weg en dan mis je  “het praat”en de 
nieuwtjes. Het is niet meer te veranderen maar het is wel een gemis.

        

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

       De tsjerke fan Ingelum is prachtig.

 

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

Het is mooi dat er nog veel evenementen in Engelum zijn. Dit geeft wat leven in de brouwerij . Vroeger ging ik altijd wel 
even bij de Trekkers kijken.  De trekkerelfstedentocht staat daarom bij mij op 1.  

 

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

Nee, ik heb geen computer. Soms denk ik dat moet ik toch maar eens proberen, maar dan moet ik ook op een 
computercursus en dat zal wel niks meer worden. 

Ús Jan moat my dizze fragen mar efkes sjen litte.

  

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

      Niet van toepassing

file:///C|/Documents%20and%20Settings/JW/Mijn%20documenten/Mijn%20websites/Engelum/15%20vragen%20Metje%20Huizinga/15%20vragen%20Metje%20Huizinga.htm (4 of 5)13-2-2010 10:35:56



15 vragen Metje Huizinga

 

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

 Ja, ik hoop dat de soos in stand blijft.

Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom! Het is erg gezellig.    

 

<<Terug
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