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De 15 vragen aan Theo Huitema

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

 Ik ben Theo Huitema en ben in 1948 geboren te Leeuwarden.

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

 Ik in 1971 getrouwd met Karin en nog steeds verliefd. Kinderen hebben wij helaas nooit gekregen maar
daardoor hebben we samen altijd alle geneugten van het leven mee kunnen nemen

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Sinds 1980 was ik mede eigenaar van een videoketen maar door de malaise in de videowereld ben ik vanaf
begin dit jaar niet meer actief in de video.

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

 Ik ben nu 62 jaar en geniet nu van mijn vrije tijd.

5. Wat is je grootste passie/hobby?

Mijn hobby/sport is biljarten . Ik speel voor Britsum  KNBB wedstrijden in de hoofdklasse en probeer mij
volgende week te plaatsen voor het Fries kampioenschap. Verder ga ik met Karin minimaal 2 maal per jaar op
wintersport

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

 Als één van mijn vrienden in moeilijkheden zit mogen ze me ‘s nachts altijd wakker maken.

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 liefhebber van Nederlandse films en de laatste die ik goed vond is “ Simon “ , het leukste boek zou ik zo
niet weten , ik lees hoofdzakelijk als ik met Karin met de caravan op vakantie ben. Ik haal alles van Harold
Robbins ,Allister Mc Clean , en van de zwarte beertje pockets op de rommelmarkt en geef het als ik terugkom
van vakantie weer weg.

Een favoriete CD heb ik niet maar ik hou erg van muziek uit de jaren ’60 en ’70.

 Mijn favoriete vakantielanden zijn Spanje en Oostenrijk.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

 In 1971 woonde ik met Karin iets buiten Wijtgaard in een woning  vlakbij een boerderij op de Weiwiskedyk.
We huurden deze woning toen voor 40 gulden per maand van de betreffende boer, maar moesten er weer uit
als de boerenknecht deze woning zou claimen. We hoorden dat in Engelum woningen gebouwd zouden worden
en hebben in 1973 de woning aan de Marten Koopalstrj. 15 gekocht. Het wonen in Engelum beviel ons zo goed
dat we in 1995 een woning hebben gebouwd aan Harnedijk 26 waar we nu nog met alle genoegen wonen.

 9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?
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 Het bevalt ons nog steeds goed in Engelum dus verhuisplannen hebben we voorlopig niet.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

 Een echt mooiste moment zou ik niet kunnen geven.

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

 Ik mis hier in Engelum niets dus ik wil ook niet iets veranderen.

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

Het grootste pluspunt vind ik de rust hier in Engelum. Jaren terug heeft Dorpsbelang verzuimd om te vechten
voor een aanluiting op de Westergoarwei en wat eerst negatief leek vind ik nu wel positief omdat we nu totaal
geen last hebben van doorgaand verkeer.

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

 Dat is de Engelumer merke.  

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

  Ik kijk minimaal 2x per week op engelum.com. Een suggestie die ik heb is dat naast de leuke dingen die in
Engelum gebeuren ook de trieste dingen op de site zouden moeten komen. 

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

 Dat is uiteraard Engeum.com.

Bommeltje.nl

Leeuwarder Courant webeditie.

Voor de rest google ik alles.

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

Ik ben ook nog penningmeester van de 55+club en ik wil graag via deze weg een oproep doen voor nieuwe
leden. We spelen elke maandagmiddag biljart in het dorpshuis en de club wordt gesubsidieerd door Stichting
Welzijn en daardoor kunnen we de contributie laag houden. Dus iedereen die belangstelling heeft is welkom.
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