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Eike en Simon wonen hier samen met hun honden Bonus en Extra.

Hoe zijn jullie in Ingelum terecht gekomen? Het huisje stond al lange tijd op Funda. Eike en Simon woondern sinds een jaar 
in Donkerbroek maar waren op zoek naar een leuk betaalbaar koophuis.  Maar steeds wanneer ze een bezichtiging deden 
voelde het niet goed.

Aanvankelijk dachten ze aan een ander hoek van Friesland, maar toen ze het huisje in Ingelum zagen, spraken ze toch een 
bezichtiging af.

Eigenlijk vielen ze beiden als een blok voor het huis, het voelde gelijk goed, zonder dat ze met elkaar spraken wisten ze dat 
ze beiden hetzelfde voelden.

De sfeer, het knusse, de ligging, alles klopte en ze brachten een bod uit en konden zich uiteindelijk de eigenaars gaan noemen.
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Ze hebben veel geklust,  de vader van Simon en anderen stonden hun hierin bij. Nu moeten de laatste klussen geklaard 
worden, zoals het instaleren van de cv etc.

Eike en Simon kennen elkaar al 6 jaar en  gingen in 2009 samenwonen in Sint Jacobi parochie. Hierna verhuisden ze naar 
Donkerbroek, en nu hebben zich genesteld in Engelum. Ze hebben het heel erg naar hun zin, het uitzicht, de rust alles voelt 
goed.
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Eike is op moment van bezoek 31 weken zwanger. Dus waarschijnlijk zult u ze opnieuw tegenkomen op onze website en dan 
niet als nieuwe bewoners maar met de jongste bewoner!

Eike werk als docent Duits aan een VMBO school in Heerenveen. Eike is geboren in Duitsland en beheerst het Nederlands 
bijzonder goed. Opvallend is dat ze wanneer ze mensen ontmoeten, deze altijd schatten dat Eike uit het Noorden komt, en 
Simon uit het westen, terwijl hij opgegroeid is in het hoge noorden, nl. in Sint Jacobiparochie.
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Simon werkt als gecertificeerd lasser bij Douna in Leeuwarden. Naast zijn werk sleutelt hij graag aan auto’s en brommers.  
Hij bezit een oude Lincoln mark 4. Maar het opknappen van hun woning vraagt veel tijd, waardoor hij op het moment niet 
aan zijn hobby toekomt. 

Eike rijdt in haar vrije tijd graag paard. Haar paard staat nu nog in Donkerbroek, maar wellicht komt hij in de toekomst 
dichter bij huis.
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Ook knapt ze met plezier oude meubels op.  En wanneer er nog tijd over is, dan trekken ze met de honden in hun camper 
erop uit.

Eike en Simon, bedankt voor de gastvrijheid en veel woonplezier toegewenst in ‘ us doarp’ Ingelum.

 

<<Terug
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