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High Five
Anna Overgoor - Riemersma
Interview door: Marijke van Maanen-Keetman
Vraag 1
Naam, straat en gezinssamenstelling?
Ik heet Anna Overgoor; en samen met Erwin wonen we aan
de Meerweg 10 in Rutten.
Vraag 2
Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby’s?
Ik werk alweer 6 jaar bij Agrifirm in Apeldoorn. Daar ben
ik verantwoordelijk voor de inkoop en tijdige aanvoer van
ons gewasbeschermingsmiddelenpakket, die wij in heel NL
leveren aan onze telers. Ik ben in een paar commissies
actief in het dorp, waaronder de ASV en het TriViabestuur. In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden, kijk
ik graag quizzen en houd ik van een leuk feestje.
Vraag 3
Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen?
Van origine ben ik een Groningse en daar opgegroeid op de
boerderij; via mijn tante Janine (Schoterpad) ben ik al vanaf 2008 vaak in Rutten te vinden. Via
mijn vakantiebaantje bij Mulder Tulips, werd ik vriendinnen met Dorien, die mij o.a. heeft laten
kennis maken met het polderse uitgaansleven, waardoor ik steeds vaker hier te vinden. Ook maakte
ik kennis met haar broertje; die wel erg leuk bleek. Inmiddels al bijna 10 jaar gelukkig met hem en
na een paar jaar in Lemmer te hebben gewoond, wonen we nu al een paar jaar samen aan de
Meerweg!
Vraag 4
Mijn karakter beschreven in 3 woorden?
1.

Zorgzaam

2.

Sociaal

3.

Eerlijk

Vraag 5
De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is…
Of het de grootste blunder is weet ik niet, maar het bestellen van ons nieuwe roljaloezie was toch
wel ingewikkelder dan gedacht. Om zeker te weten dat de afmetingen goed waren, had ik zelf
e.e.a. opgemeten. Bij levering bleek het toch op een paar centimeters niet te passen; doordat ik de
vensterbank enigszins diagonaal gemeten had. Toch wel erg balen; na heel wat gescheld en een
paar DIY- filmpjes op YouTube verder; is het toch zonder al te grote schade gelukt hem passend te
maken!

Bedankt voor het interview

