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15 vragen aan Jan Bakker 
 
 

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

  

            Ik ben Jan Bakker, 33 jaar geboren in Leeuwarden 
 

                 

  

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

  

           Ik ben vrijgezel. 

  

3. Wat doe je in het dagelijkse leven? 

  

           Ik ben taxichauffeur bij taxi Dorenbos. 

  

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

  

          Vast wel, alleen heb ik nog geen idee wat… 

  

5. Wat is je grootste passie/hobby? 



  

           Mijn hobby is toneelspelen en daarnaast ben ik een groot voetballiefhebber. 

  

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

  

           Geen idee, laat mij zoals de meeste mensen maar lekker slapen. 

  

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? 

           Film: Olympus has fallen. 

           Boek: Biografie van Zlatan Ibrahimovic “Ik Zlatan”. Mijn grote idool in de voetbalwereld. 
 

 

  

            Eten: Stoofpeertjes uit mijn broertjes tuin. Bereid door mem. 

            Muziek: De 90’s heeft mijn voorkeur maar ik luister in principe naar allerhande muziek. 

            Vakantieland: Kroatië. 

  

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen? 

           Na mijn geboorte in het MCL Noord in Leeuwarden hebben mijn ouders me meegenomen naar 
Ingelum. 

  

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

           Nee! 

  



10. Wat was je mooiste moment in Engelum? 

           Dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Misschien toen ik mijn eigen huisje toegewezen kreeg. 

  

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

           Eigenlijk mis ik niks. Wij Ingelumers zijn het nou eenmaal gewend dat we de boodschappen 
elders moeten halen en dat er geen 
           bruin café is. 

  

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

            De rust en de saamhorigheid. 

  

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

           De Toneeluitvoering. 

  

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

  

         Ik ben een regelmatige bezoeker en ik heb geen suggesties. De redactie doet het prima. 
 

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

            Youtube, Facebook, Engelum.com, vvBeetgum.nl 

            Maar verder bezoek je tegenwoordig de meeste sites via een app. 
 

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

           Ik zou verder niks meer weten. 

 


