
Praet fan Raerd: Praet mar Raak Rubriek   
 
Deze keer zal............. vertellen wie hij/zij is en wat hem/haar zoal bezig houdt. 
Barst maar los! 
 
1. Waar en in welk jaar ben je geboren ? 
 
2. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd of vrijgezel en heb je ook kinderen/kleinkinderen ? 
 
3. Wat doe je overdag ? 
 
4. Hoe lang woon je al in Raerd ? 

 
5. Op welke wijze ben je bij het dorp betrokken (verenigingen, bestuur, vrijwillig, school) 
 
6. Wat is je favoriete muziek ? 
 
7. Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken ? 
 
8. Wat is je grootste liefhebberij/hobby ? 
 
9. Wat vind je het lekkerste eten ? 
 
10. Welk type auto heb je of heb je ander vervoer ? 
 
11. Bij welk programma gaat bij jou de televisie uit ? 
 
12. Welk boek lees je op dit moment ? 
 
13. Waar praat je graag over ? 
 
14. Wat doe je het liefste/meeste in het weekend ? 
 
15. Waar ga je het liefste heen in de vakantietijd ? 
 
16. Wat is jou beste eigenschap ? Wat is de slechtste ? 
 
17. Wat vind jij het mooiste plekje van Raerd ? Wat is het minst mooie ? 
 
18. Wat mis je op dit moment in Raerd ? 
 
19. Naast wie zou je in het vliegtuig/trein willen zitten en wat zou je hem/haar vragen? 
 
20. Je ontvangt een grote zak met geld. Wat zou je daar mee doen ? 
 
Wil je nog wat zeggen ? Wil je nog wat kwijt ? Nu heb je de kans !!! 
Bedankt voor je openhartigheid en medewerking. 
 
           z.o.z. 



De antwoorden op de vragen kunnen voor de 15e van de maand digitaal worden aangeleverd 
via doarpskranteraerd@hotmail.com. Graag ook een digitale foto meesturen.  
Het is de bedoeling dat je zelf de vragenlijst doorgeeft aan een dorpsbewoner naar keuze, bij 
voorkeur aan iemand die al een aantal jaren in Raerd woont. Via de mail worden we graag 
even op de hoogte gebracht bij wie de vragenlijst terecht is gekomen. 
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