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15 vragen aan Jan Postma

Vraag 1: wat is uw naam en hoe oud bent u?
Ik ben Jan Egbert Postma en ben geboren op 18 juni 1944 dus omgerekend 74 jaar.

Vraag 2: waar bent u geboren en opgegroeid?
Ik ben geboren in Engelum in een diaken woning aan de Buorren in Engelum.
Deze huizen bestaan niet meer. Toen ik 8 was zijn we verhuisd naar de Lytse Dyk in Bitgummole .
In 1971 ben ik weer terug verhuisd naar de Gronemanstrjitte in Engelum

Vraag 3: hoelang bent u al getrouwd en met wie?
Ik ben bijna 52 jaar getrouwd met Geertruida Groen. Heb 3 kinderen Susanna, Tini en Albert en inmid
dels hebben we 10 kleinkinderen

.

Vraag 4: wat voor werk heeft u vroeger uitgeoefend ?
Ik heb van alles gedaan. Ben begonnen als boerenhulp. Ben daarna naar een transport bedrijf gegaan
.
Maar heb ook gewerkt in de bouw en als laatste heb ik in een slagerij gewerkt.

Vraag 5: wat zijn uw hobby’s:
In de winter ga ik graag naar de kaartclub en in de zomer naar het kaatsen.
Vroeger was ik heel actief in de hondensport maar vanwege mijn gezondheid kon ik hier niet mee door
gaan.
We gingen vaak naar de hondenrenbaan met onze Greyhounds

Vraag 6: bevalt het om in Engelum te wonen?

Het bevalt prima . Zolang ik de Engelumer 'toer' maar kan zien ben ik gelukkig.

Vraag 7: stel u moet verhuizen, waar zou u heen willen?
Dan graag naar Stiens of Sint Annaparochie vanwege de voorzieningen.

Vraag 8: wat zou u graag nog een keertje willen doen ik uw leven?
Ik heb niet veel wensen maar als ik mag kiezen dan zou ik nog heel graag een keertje met Truida een
reisje willen maken naar Ierland.

Vraag 9: waar mogen ze u ‘s nachts wakker voor maken?
Eigenlijk nergens voor. Laat mij lekker genieten van m’n nacht rust

Vraag 10: wat was uw mooiste moment in engelum?

De geboorte van Albert. Susanna en Tini zijn niet in Engelum geboren

Vraag 11: wat vind u het mooiste jaarlijkse evenement ik engelum?
De pc van Engelum.

Vraag 12: wat mist u in engelum en wat zou u graag willen veranderen ?
Ik zou graag weer een klaverjas club willen.

Vraag 13: waar bent u trots op in engelum?
Als ik tijdens de Merke op het kaatsveld kom en het veld ligt er netjes bij

Vraag 14: stel u wint een miljoen euro in de loterij. Wat zou u daarmee doen?
Ik zou het in vieren delen zodat m’n kinderen er ook van mee kunnen profiteren.
Maar ben niet lid van de loterij dus dat zal wel een droom blijven.

Vraag 15: heeft u nog iets leuks te vertellen aan ons?
Ik hoop nog heel veel jaren hier in het mooie dorp te mogen wonen.

