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Nieuwe bewoonster Wietske Born

Deze week waren we op bezoek bij de nieuwe bewoners van Harnedyk 25.

 

Wietske Born woont hier nu met haar drie dochters Tessa, Jente en Femke. Hiervoor hebben ze een tijd in
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Beetgumermolen gewoond en eind vorig waren ze op zoek naar een nieuwe woonruimte.

De huizenmarkt staat momenteel op slot aldus Wietske en toen viel hun oog op dit huis aan de Harnedyk in
Engelum.

Het staat al een poosje te koop maar gelukkig stonden de verkopers ook open voor het verhuren van de
woning. Wietske huurt deze woning nu van Tjepke en Binke de vorige bewoners en eigenaars van dit huis. Ze
wonen hier nu anderhalve maand en met veel plezier.

 

Tessa ,11 jaar en Jente, 9 jaar kunnen gezellig met een groep andere meisjes uit Engelum opfietsen naar de
Martenaskoalle.  Ook kunnen ze fijn buiten spelen met de andere kinderen in Engelum.

Femke 5 jaar, is de jongste van deze drie dames en wordt door moeder Wietske naar school gebracht en
gehaald. Verder zijn Tessa en Jente nog druk met volleybal. Ze doen mee in de competitie. En nu ze in
Engelum wonen mochten ze ook naar de clubavond van Engelum in Skerne Wibe. Dit vonden ze erg gezellig
en zijn zeker van plan om veel vaker te gaan

Wietske is de moeder van deze mooie dames en heeft het er maar druk mee. Uitslapen, wat een hobby van
haar is, komt er dan ook zelden van.

Wietske is werkzaam bij de thuiszorg “Interzorg” en werkt ongeveer 30 uren per week.

Ze brengt haar jongste naar school en gaat hierna aan het werk. Tussen de middag is ze er weer om met haar
kinderen te eten. Het is zo prima te combineren maar wel druk.

We hopen dat Tessa en Jente vanmiddag weer op tijd op school konden zijn, want we waren zo druk met
foto’s maken dat de tijd omvloog .Het was al bijna kwart voor 1 toen ze  nog moesten beginnen met eten.
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Ondanks alle drukte heeft Wietske gelukkig nog wel tijd voor haar andere hobby’s. Ze mag heel graag de
krant lezen met een bakkie koffie en creatief bezig zijn met groen.

 

Verder wonen er nog 2 poezen in, bij deze gezellige dames. Een wit poesje van 3 maanden oud die Doerak heet
en dan is er ook nog een poes van een half jaar met de mooie naam meneer Jansen.
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We wensen jullie allemaal veel geluk voor de toekomst en heel veel woonplezier toe, hier in Engelum!

 

<<Terug
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