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Eetcafé de Lanteern

De Lanteern is een gezellig, nostalgisch
bruin café in Noordlaren, waar u rustig
een drankje drinkt, eens lekker luncht of
dineert. Zomers een zonnig terras.
Middenstraat 2 Noordlaren

www.delanteern.nl

Woensdag t/m zondag geopend van
12.00 - 23.00 uur.

tel. 050-4029890





zeilschool,
surfschool en
vakantiekamp

botenverhuur,
zeil- en surflessen

RONDVA AR T E N E N BOOTARRANG EM E N T E N
OP H E T Z U I D L A ARD ERM E E R
E N H E T P A T E R SWOLD S E M E E R

WWW.PAR T Y S H I P S - T R I P S . N L

Party Ships & Trips

de Bloemert 3

Midlaren

06 51509798

Slagerij G.P. Koers
















Slagerij De Buurderij
Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

050-4063812

info@slagerijdebuurderij .nl

www.slagerijdebuurderij .nl

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag tm vrijdag 09.00 tot 17.30 uur

zaterdag 09.00 tot 15.00 uur

Vlees zoals vlees hoort te zijn!













Er was eens een man die het kerstfeest
grondig wilde vieren.
Hij haalde een laddertje uit de schuur en
spande langs het plafond de rode
papieren slingers die daarvoor garant zijn.
Aan de lamp hing hij een van die rode
bellen, die opgevouwen weinig lijken,
maar naderhand nog aardig meevallen.
Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor
urenlang over drie winkels verdeeld in de
rij gestaan, maar het zag er dan ook goed
uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een
kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos
koopt, en klapte in zijn handen. Dit was
het teken om binnen te komen. Zijn
vrouw en kinderen, die al die tijd in de
keuken elkaar met een verlegen glimlach
hadden aangekeken, kwamen
bedremmeld binnen.

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet
moeten doen."

Maar omdat hij het toch gedaan had
gingen ze blij zitten en keken elkaar warm
aan.

"En nu gaan we niet alleen smullen," zei
de man, " we moeten ook beseffen wat er
nu eigenlijk gebeurd is."

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle
herbergen afliepen, maar nergens was er
plaats. Maar het kind werd ten slotte toch
geboren, zij het in een stal. En toen
begonnen ze te eten, want nu mocht het,
al was er dan veel ellende in de wereld.

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren
en zo hoort het eigenlijk." En daarin had
hij gelijk. En zij verwonderden zich over
de hardvochtigheid van al die herbergiers,
maar het was ook tweeduizend jaar
geleden moet je denken, zo iets kwam nu
niet meer voor. En op dat ogenblik werd
er gebeld. De man legde de banketstaaf

die hij juist aan de mond bracht,
verstoord weer op zijn bord.

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook
altijd wat." Hij knoopte zijn servet los,
sloeg de kruimels van zijn knie en slofte
naar de voordeur.

Er stond een man op de stoep met een
baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg
of hij hier ook schuilen mocht, want het
sneeuwde zo. Het was namelijk een witte
Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen,
hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen
keken elkaar een ogenblik zwijgend aan
en toen werd de een door een grote drift
bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei
hij, "zijn er geen andere avonden." En hij
sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar
terug in de kamer kwam er een vreemd
gevoel over hem en de tulband smaakte
hem niet. "Ik ga nog eens even kijken,"
zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet
niet wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de
warrelende sneeuw. Daar zag hij de man
nog juist om de hoek verdwijnen, met een
jonge vrouw naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de
straat af, maar er was niemand meer te
zien. Die twee leken wel in de sneeuw te
zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd,
een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij
bleek en er stonden tranen in zijn ogen.
"Zeg maar even niets," zei hij, "die wind
is wat schraal, het gaat wel weer over." En
dat was ook zo, men moet zich over die
dingen kunnen heen zetten. Het werd
nog een heel prettig Kerstfeest, het was in
jaren niet zo echt geweest. Het bleef
sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het
kind werd opnieuw in een schuur
geboren.

Een witte Kerst
door Godfried Bomans







Hut & Co, een kantoor met een 80-jarige geschiedenis, is geworteld in Groningen.

Nuchter en professioneel. Eerder in hemdsmouwen dan in driedelig grijs.

Nauwlettend nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen volgend. Steeds met

de vraag wat die voor uw dagelijkse praktijk kunnen betekenen.

Hut & Co is een middelgroot accountantskantoor.

Met drie registeraccountants (RA), een fiscaal jurist

en zo'n 20 medewerkers. Klein genoeg voor een

persoonlijke benadering van iedere klant en groot

genoeg voor een compleet dienstenpakket.

Onze klantenkring is even
gemêleerd als het
bedrijfsleven in onze regio:
detailhandel, zakelijke
dienstverleners,
adviesbureaus, industriële
bedrijven, transporteurs,
stichtingen, verenigingen
en vrije beroepen. Van
gerenommeerde
ondernemer tot starter.
Daarnaast zijn we
organisaties in de non-
profitsector en
particulieren van dienst.











Lotje en Gizmo


