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Harmen Goedvree: 'Van rustige cellomuziek kan ik heel blij worden.'Beeld Adriaan van 

der Ploeg / de Volkskrant 

Met wie woon je? 

Ik woon met mijn vader Aart, mijn moeder Heleen, mijn broers Johan (18) 

en Bart (16) en mijn zussen Jacomijn (20) en Henrieke (14) in de pastorie 

naast de kerk in Uddel. 

Heb je huisdieren? 

Heel veel: een poes, een hond en twee konijnen. Laatst hebben we ook een 

kitten gevonden in onze schuur. Die houden we denk ik niet. De konijnen 

zijn het leukst. Ze heten Amandel en Amicus en je kunt ze fijn aaien. 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Maaike%20Vos


Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit? 

Waar ik van droom is naar Legoland in Denemarken gaan. Daar heb ik 

veel filmpjes over gezien op YouTube. Ik ben een groot fan van lego. De 

laatste tijd maak ik veel bouwwerken van de Maya's, maar ook van de 17de 

eeuw. Die verzin ik allemaal zelf. 

Wat is je lievelingseten? 

Pannenkoeken. Nee wacht, mijn echte lievelingseten is sushi. Dat kopen 

we bij de Aldi. We eten het niet al te vaak, maar als we het doen is het heel 

lekker. 

Waar word jij blij van? 

Van rustige cellomuziek. Dat hoor ik soms als ik een film kijk of een 

computerspel speel. Ik zoek het ook zelf op, voor tijdens het Donald 

Duckje lezen. 

Wat vind je echt niet leuk? 

Rekenen. Ik ben er niet goed in. In groep 7 krijg ik huiswerk. Daar heb ik 

geen problemen mee, maar bij rekenen duurt het wel even voor ik klaar 

ben en dat vind ik niet leuk. 

Wat is je grootste droom? 

In Denemarken legodesigner worden. 

Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn? 

Een arend, dat is een vogel die ik al lang bewonder. Vooral de manier 

waarop hij vliegt vind ik mooi. 

Wat is je belangrijkste bezit? 

Mijn familie. 



Wat vind je het leukste aan jezelf? 

Mijn legobouwwerken. Daar ben ik trots op. 

Wat is je favoriete ontbijt? 

Pannekoeken met stroop. Als we 's avonds pannekoeken hebben gehad en 

er zijn nog een paar over, dan eten we die de volgende ochtend tijdens het 

ontbijt. 

Waar kun je om huilen? 

Dat mijn konijn is doodgegaan. Hij was 9 jaar. Dat is oud voor een konijn. 

Nu heb ik weer nieuwe. 

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

Dan ben ik legodesigner in Denemarken. Ze zeggen dat je dan veel geld 

verdient, dus dan kan ik vaak naar Nederland om bij mijn familie te zijn. 

 

 

 

 


