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15 vragen aan Henk de Vries
 

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

Henk de Vries, 44 jaar, geboren te Leeuwarden

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

 Getrouwd met AnneMarie, kindvrij

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Hoofd bedrijfsbureau bij Schoonmaakbedrijf Vlietstra. Ik kan niet schoonmaken, ik weet alleen wat het kost…

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

Geen wensen. Ik heb nu een combinatie van binnendienst en buitendienst. Dat bevalt mij heel goed!

5. Wat is je grootste passie/hobby?

Skiën en zeilen. Helaas seizoensgebonden en voor skiën moet je ver weg. Hoewel, ik heb ook al eens in ons weiland
op de latten gestaan, achter mijn Jeep!

Verder heb ik nog een Jeep in de garage staan. Die is inmiddels 28 jaar oud. Maar er gaat nog wel eens wat stuk als
je met zo’n ding in de modder rijdt. Daarom zie je mij niet zo heel vaak ermee door het dorp rijden.

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

Om op wintersportvakantie te gaan!

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?

Ik ben zo slecht in titels, maar kijk elke maand een film, samen met Marten van Asperen en Jan Willem bij Jan
Huizinga. Groot beeld en dolby surround. Inmiddels een enorme lijst met hele goeie films gezien. Een van de toppers
tot nu toe: Swordfish met John Travolta.

Boeken lees ik maar weinig. Er ligt nu 1 naast mijn bed over trimmen van zeilboten.

Favoriete CD is lastig. Als ik in de auto zit, dan zijn er zoveel zenders. Er is altijd wel iets leuk. Maar, ik ben zo’n
40-er die is blijven hangen in de 80-ties. Dus: Depeche Mode, U2, enzovoort. De laatste CD die ik kocht is alweer
twee jaar geleden geloof ik. Nina Hagen.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

Mijn vrouw (toen nog vriendin, nu nog trouwens) rijdt paard. Wij vonden dit stekkie met dank aan haar vader. Die
was toen makelaar. Met de beschikking over voldoende ruimte en ook nog een stukje land, een ideale plek om het
paard thuis te kunnen hebben. Eerst 1, later 2 en inmiddels 3 (twee hele kleine overigens).

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

Niet op zoek en ook geen dringende noodzaak. Maar het zou natuurlijk helemaal perfect zijn als ik ook nog mijn
zeilboot voor de deur kon leggen.
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10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

Wij zijn getrouwd in onze eigen tuin. Met het meest fantastische weer, tuin prachtig ingericht. Alles was helemaal
goed die dag.

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

Open water om te kunnen zeilen. Maar de boot ligt in Grou en dat is vlak bij.

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

De rust en de ruimte en als ik thuis kom heb ik nog steeds het gevoel dat ik de hectiek van de wereld achter mij laat.

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

Dat zijn er twee: De straat BBQ en het volleybaltoernooi. Al 7 jaar veel mooi weer en goed bezocht!

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

Met schaamrood op de kaken moet ik toegeven dat ik geen regelmatige bezoeker ben. Maar dat ligt meer aan mij dan
aan de site: Altijd actueel en alles staat er op. Complimenten voor de crew!

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

www.buienradar.nl  altijd even kijken of we buiten kunnen zijn!

www.windfinder.com          even kijken of het gaat waaien. Dan kan ik zeilen

www.4x4hetnoorden.nl de site van de 4x4 vereniging. Info over rijden met mijn Jeep

sites van de plaatsen waar we naar toe gaan om te skiën

en sinds kort: www.rccrawler.com over terreinrijden in het klein.

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

Ik zou het niet weten.
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