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De 15 vragen aan Nico van der Werf
 

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

Nico van der Werf, 47 jaar oud (als jullie dit lezen) en geboren in Beverwijk

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

Nee, nee, en nee maar wel drie schatten van kinderen die Engelum onveilig maken 

 3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik ben directeur van een stichting die zich bezig houdt met de promotie van biologische landbouw en
landbouwmilieumaatregelen in Oost Europa, Centraal Azië en sinds kort ook in Afrika.

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

De jackpot winnen en rentenieren lijkt me wel wat. Verder heb ik m’n halve leven in het buitenland gewoond en
gewerkt en dat blijft erg aantrekkelijk. Het is alleen een beetje bewerkelijk nu dat ik alleen ben met drie kinderen.

5. Wat is je grootste passie/hobby?

Ik geniet enorm van Friesland door wekelijks een andere kajakroute te varen en ik kajak af en toe naar een
waddeneiland. Verder kano ik met de kinderen en schaats ik ’s winters op Thialf. Ik fiets wekelijks naar m’n werk in
Wommels en wandel graag. Toen ik nog in Zuid Amerika woonde zat ik veel op de mountain bike maar dat doe ik in
Friesland alleen als er een pak sneeuw ligt en ik de banden van de racefiets wat te smal vind worden. Maar m’n
allergrootste passie is schaatsen op natuurijs!

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

Doe maar niet, ik heb te vaak voor een baby moeten zorgen .........

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?

Oeps, daar vraag je me wat. Ik zag laatst “What the bleep do we know” en vond die film wel indrukwekkend. “Lost
in translation” vond ik ook sterk. Maar zo kan ik er nog wel een paar noemen.

Een boek dat me altijd bij zal blijven en dat ik lang geleden las is “Zen and the art of motorcycle maintenance”. Een
paar jaar geleden las ik “De schaduw van de wind” en dat boek vond ik ook erg sterk.

Ik heb een paar jaar in Thailand gewoond en het eten daar is geweldig. Maar dat geldt ook voor seafood in Chili en
Peru. Je kunt ook fantastisch eten in Georgie

Ik draai niet veel muziek meer maar was/ben een U2 fan van het allereerste uur.
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Mijn favoriete vakantieland, tja. Ik ben in ontzettend veel landen geweest en dat maakt het moeilijk kiezen. Toppers
zijn voor mij Chili, Marokko, Bolivia. De Malediven waren prachtig op een ander manier. We komen ook veel in
Canada waar je fantastisch kunt kanoën.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

Puur toeval. Ik zocht een huurhuis in de buurt van Wommels en kon niets vinden. Via Marktplaats kwam ik in
Engelum terecht.

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

Ik ben uitermate tevreden met Engelum en de vriendelijke mensen maar sluit niet uit dat we nog eens uitvliegen naar
het buitenland. Ook aan het water wonen zou ik fijn vinden.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

De geboorte van Toon.

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

Ik mis niet veel maar doorgaand vaarwater zou mooi geweest zijn. Ik zou het ook niet heel erg vinden als de
vliegbasis verplaatst werd .....

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

Erg sociale mensen die elkaar helpen. En verder de ruimte, de rust, het feit dat het landelijk is maar toch dicht bij de
stad. Het valt me ook op dat niets moet maar veel kan. Men let op elkaar maar niet in negatieve zin (of ik merk daar
niets van)

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

Het stratenvolleybal toernooi vind ik erg gezellig. En verder de sinterklaasintocht en de trekkerelfstedetocht.

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

  Ik kijk een paar keer per week. Ga zo door!

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

www.weer.nl

www.volkskrant.nl

www.hotmail.com

www.engelum.com

www.postbank.nl

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

Wij voelen ons heerlijk thuis hier en genieten met volle teugen!

 

<<Terug
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