
Its’a Me, Dennis! 

Mijn naam is Dennis. Ik ben geboren in Emmen (Drenthe) natuurlijk 

bekend van het dierenpark van ’t noorden! Dus dan weet je ook waar 

ik geboren ben 😉 Ik heb daar 13 jaar gewoond voordat ik naar 

Hoogezand ben verhuist omdat mijn moeder hier een nieuwe vriend 

heeft gevonden.  Waar ik nu nog steeds woon met mijn vriendin en 2 

adelaren 

Mijn studie heb ik gevold aan het noorderpoort college 

Wat mij het meeste is bij gebleven is dat ik mijn niveau 4 opleiding 

netwerkbeheer mocht doen als netwerkbeheerder bij het Noorderpoort college.  Het leukste 

moment hieruit was dat wij een cease and desist van warner brothers omdat 1 van de studuenten 

een film aan het downloaden was. Wij hebben het echt op zo’n CSI manier opgelost met had terug 

kaderen na een lokaal, ipadres, mac adress etc.  De leering is stevig toegesproken door de hoogste 

directeur van het noorderpoort college en mocht zijn opleiding nog wel afmaken! Heel leerzaam 

overigens.

Wat doe ik zoal in mijn leven.

Zoals velen van jullie weten ben ik een gigantische liefhebber van bordspellen en gamen. Maar ook 

een liefhebben van Dungeons and Dragons. 

Dungeons and Dragons doe ik met een aantal vrienden. En dat is elke keer weer een avontuur.

Net zoals Eva game ik ook veel, dit is vaak een combinatie tussen MMORPG en Strategy games.

Zoals World of Warcraft, Dota 2 maar ook de Classics zoals Red Alert. 

Naast dat ik veel game doe ik nog wel meer dingen
Ik hou er namelijk van om films te kijken. Ik was ook een trotse bezetter van een bioscoop pas 
waarbij ik elke woensdag avond met Cherissa naar de film ging. Helaas door de corona maatregelen 
hebben wij deze moeten opzeggen.
Een greep uit mijn favorite films:  1. The Shawshak Redemption 2. The Dark Knight Trilogie  3. De lord 
of the rings Trilogie en natuurlijk ook de originele 4-6 Star Wars films.



Daarnaast vragen mijn 2 adelaars ook veel aandacht ze vliegen rond door het huis, dan denk je jezus 

allemaal poep overal. Maar wij hebben ze goed getrained om ze op bepaalde speeltoestellen te laten 

zitten die wij in huis hebben.  Het zijn vaak echt dropjes. 



En tot slot ga ik soms naar comic con! Hierbij en aantal foto’s


