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Voorwoord 
We zijn ( op de pensionado’s na natuurlijk ) allemaal weer terug van vakantie en maken ons op om 
weer een enigszins “normaal” leven op te pakken. Het blijft nog allemaal vaag wat we wel en niet 
mogen. Wel een grand prix, geen festivals, iedereen naar schouwburg, bioscoop of concertzaal of 
alleen met een vaccinatiebewijs of negatieve test? Waar eindigt vrijheid en begint gebondenheid of 
andersom en voor wie geldt dit? Een lastige zaak en dan heb ik het nog niet over de dreigende 
tweespalt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. 

Wij hebben in ieder geval weer zin in de normale tijd en hebben al een paar data geboekt in De 
Ludinge. Klaverjassen, bloemschikken, een pokeravond en waarschijnlijk nog meer. We waren dan ook 
geschokt toen we het nieuws hoorden van de dreigende sluiting van de dorpshuizen in Tynaarlo en dus 
ook De Ludinge. Het eerste wat je denkt is: “Kan niet waar zijn”. We zijn dan ook direct met een paar 
bestuursleden bij elkaar gekomen, een brief opgesteld om onze zorg uit te spreken over de dreigende 
situatie en deze brief gestuurd naar het college van B en W, met een afschrift naar alle 
fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad. U vindt verderop in ’t Esblattie deze 
brief. Inmiddels is bekendgemaakt dat De Ludinge in ieder geval in 2022 nog beschikbaar blijft, maar 
hoe het beheer zal worden geregeld, is nog onduidelijk. 

Als u dit Esblattie leest hebben we de ALV van 2021 al achter de rug waarbij we afscheid hebben 
genomen van Wim Kuipers en Frederik de Jonge. Léonie Berkouwer is onze nieuwe voorzitter, Jeroen 
van Asperen zal ’t Esblattie en de mailings gaan verzorgen en we zijn naarstig op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Lijkt het u wat, neem dan contact met ons op.  

Wim is sinds 2003 penningmeester geweest en verdient alle lof voor de uitstekende manier waarop hij 
zich 18 jaar van zijn taak heeft gekweten. Met zijn kennis van zaken gaat veel knowhow verloren en we 
zullen erg ons best moeten doen om een goede opvolger te vinden. Ook heeft Wim zich altijd heel erg 
ingezet voor het vieren van het Oostermoerfeest en vooral het hebben van een wagen namens onze 
buurt. Wim heeft wel aangegeven dat hij de vereniging blijft steunen, eerst ook nog even als 
penningmeester totdat we een volwaardige opvolger hebben en daarnaast als lid van de 
onderhoudscommissie van de jeu de boulesbaan. Hij doet dit samen met Carlo Kamphuis, Harry de 
Vries en Fokko Klinkhamer. We zullen Wim natuurlijk ook zien bij de klaverjasavonden. 

Frederik heeft sinds 2017 de voorzittershamer gehanteerd. Geen gemakkelijke taak in de afgelopen 
coronatijd. Naast verschil van inzicht m.b.t. tot bepaalde zaken, zal het online vergaderen, weinig tot 
geen echt contact, mede bijgedragen hebben aan zijn besluit om te stoppen als voorzitter en ook het 
bestuur te verlaten. Jammer, want Frederik was altijd van de creatieve ideeën. Zo zal ik nooit de 
hilarische kerstknutselavond vergeten van 2018. Frederik had bedacht dat we van steigerhout een 
kerstboom konden timmeren. Al het hout was al voorgezaag, een voorbeeld aanwezig en een paar 
handige mannen die stand-by waren. Een fluitje van een cent! Vanuit de zaal van het bloemschikken 
zagen we stofwolken voorbijkomen, mannen met accuboormachines die snel opgetrommeld waren, 
voorbij rennen en rode gezichten van mensen die het niet meer zagen zitten, voor zover we die nog 
konden ontwaren. Desalniettemin was het resultaat  fantastisch, maar de beheerder van De Ludinge 
heeft nog dagen stof moeten vegen. Ook heeft Frederik veel energie gestoken in de aanschaf van het 
AED apparaat, samen met Dirk van Leeuwen namens Everswolde. Onlangs heeft hij zich nog bezig 
gehouden met het onderhoud van dit apparaat. Ook Frederik zijn we natuurlijk veel dank verschuldigd 
en naast de bloemen en bon, zullen we tijdens een gezellige dag met alle bestuursleden, samen met 
Wim en Frederik, het afscheid nog wat luister bijzetten. 

Beide mannen, bedankt namens alle leden van buurtvereniging Noorder-Es! 

Corry de Wit 
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Activiteitenagenda 2021 

 
Noteer in de agenda 
2 oktober Stratentoernooi jeu de boules 
5 oktober Bollenmand vullen 
14 oktober Herfstbloemschikken 
26 november Pokertoernooi 
15 december Kerstknutselen en bloemschikken 
15 januari 2022 Nieuwjaarsbijeenkomst (onder voorbehoud) 
 
 
Data klaverjasavonden  
Maandelijks wordt er geklaverjast met een enthousiaste groep. Dit is op donderdagen (meestal de 
laatste van de maand) van 19.30 tot ongeveer 23.00/23.30 uur in wijkcentrum De Ludinge. U bent 
van harte welkom om mee te spelen.  
Contactpersoon mevr. Ettie Kuipers, tel. 4095311. Afzeggingen vóór 12.00 uur. 
30 september 
28 oktober 
25 november 
23 december 

27 januari 2022 
24 februari 
31 maart 
28 april 

 
 
Data oud papier 2021 
4 oktober Handboogvereniging De Vrijheid 
25 oktober  OBS De Schuthoek 

15 november  OBS De Schuthoek 
20 december  OBS De Schuthoek 

 
Handboogvereniging De Vrijheid haalt normaliter oud papier op op de eerste maandag van de 
maand. Wij kunnen de exacte data niet achterhalen. Mocht u deze hebben, wilt u die dan doorgeven 
aan noorderes@gmail.com? 
 
Voor het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor kunt u elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur 
uw papier blijven afleveren bij de container achter zwembad Aqualaren.  
 
 
Uiterste inleverdatum kopij volgende ‘t Esblattie is 10 december 2021. Inleveren kan 
bij Jeroen van Asperen, noorderes@gmail.com. 
 
Foto’s en informatie voor op onze website kunt u mailen naar info@noorder-es.nl. 
Wanneer u niet wilt dat foto’s van u of uw gezinsleden worden gepubliceerd op onze 
website of in ‘t Esblattie, kunt u dat via hetzelfde e-mailadres doorgeven. 

4



Jeu de Boules (straten)toernooi  
 
Stratentoernooi 
Wegens blijvend succes houden we ook dit jaar een jeu de boules toernooi en wel op 
zaterdag 2 oktober. We beginnen om 10.00 uur met de teams, het liefst per straat. Dus zorg 
dat je straat is vertegenwoordigd! Is er niemand te vinden in de straat die mee wil doen, 
kom dan gerust toch, er kan altijd worden aangesloten bij een ander team.  
 
Wanneer: zaterdag 2 oktober 
Tijd: 10.00 uur 
Waar: Mensingebrink 
Opgave: Graag i.v.m. de wedstrijdindeling je team uiterlijk 30 september opgeven bij Elise 

de Vries, Heijtinge 9, 050-4096580 of elise62@live.nl  
 
Voor koffie en thee en iets lekkers wordt gezorgd! 
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Bollenmand vullen 
 
Dinsdag 5 oktober kunt u meedoen aan een workshop bollenmand vullen. In het verleden 
hebben dit wel eens gedaan in Zuidbroek, maar nu gaan we naar Rika van Delden van 
Tuinfleur in Oostwold. Het is wel leuk om even een kijkje te nemen op haar website: 
‘Tuinfleur bezoektuin’, www.tuinfleur.nl
 

, met een filmpje van haar bollentuin. 

U kunt nu zelf een mand, bak of pot meenemen, mocht dit niet lukken dan heeft Rika ook 
manden te koop. We worden daar ontvangen met koffie of thee en wat lekkers erbij en de 
kosten zijn €20 p.p. 
 
Wanneer: 5 oktober 
Tijd: De avond start om 19.30h in Oostwold, Corry regelt carpoolen voor wie dit wil, 

vertrektijd dan in overleg.  
Opgave: Vóór 28 september bij Corry de Wit, Gelinge 7, tel. 050-4094158, e-mail 

corrydewit@ziggo.nl. Na de opgave zal Corry dan het carpoolen gaan regelen. 
Locatie: Tuinfleur bezoektuin, Nieuweweg 349682 RM Oostwold (Gemeente Oldambt) 
Meenemen: Een eigen mand, bak of pot. (Mocht dit niet lukken, dan zijn deze bij Tuinfleur 

te koop.) 
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Herfstbloemschikken 
 
Donderdag 14 oktober a.s. om 19.30 uur gaan we weer een mooi bloemstuk maken in de 
Ludinge. 
Om het stuk te maken willen we jullie vragen om  groen mee te nemen, bv. klimopblaadjes, 
hortensia bessen, sedum, dahlia etc. Het leukst is om uit je eigen tuin herfst materialen te 
plukken. 
 
Wanneer: Dinsdag 14 oktober, aanvang 19:30 uur 
Waar: MFC de Ludinge 
Kosten: €6,- (inclusief koffie/thee) 
Opgave: Vóór 7 oktober bij Annet van Leeuwen, e-mail:  annetvanl@hotmail.com of tel. 

050-4093967 
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Pokertoernooi 
 
In navolging op onze klaverjascompetitie, willen we een ook eens een ander kaartspel introduceren: 
Poker. Dit populaire spel wordt over de hele wereld door jong en oud gespeeld en een avondje poker 
staat garant voor spanning en gezelligheid. In de Ludinge organiseren wij daarom een avond pokeren 
in toernooivorm. We spelen de spelvariant No-Limit Texas Hold’em.  
 
Voor de wat meer ervaren spelers is dit een bekende term, maar we willen graag iedereen de kans 
geven om mee te kunnen spelen. Ook al heb je nog nooit gespeeld, poker is een spel dat in de basis 
makkelijk onder de knie te krijgen is. Hieronder staat een link naar een duidelijke speluitleg en op de 
avond zelf zal ook nog een uitleg volgen. 
 
Het gaat echt om de gezelligheid. We spelen daarom niet om geld. Daarentegen stelt de 
buurtvereniging een aantal leuke prijzen ter beschikking voor de winnaars.  
Verder kunnen we in het bargedeelte van de Ludinge gezellig bijkletsen onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je nog vragen, stuur dan even een mailtje naar 
noorderes@gmail.com of een appje naar Jeroen van Asperen (06-24222469).  
Vergeet je pokerface niet mee te nemen 😉 
 
Wanneer:    26 november 2021 
Aanvang: 19:30 
Waar:  MFC de Ludinge  
Voor wie: Alle leden 
Opgave: Vóór 20 november bij Jeroen van Asperen. Mail: noorderes@gmail.com of  

06-24222469 
Inleg: Gratis 
 
 
Leer de pokerregels in 5 minuten op YouTube via: https://www.youtube.com/watch?v=Id0f8mxTiWQ 
 

 

11

mailto:noorderes@gmail.com�


Wil jij ook voor deze rubriek worden geïnterviewd en in ’t Esblattie komen?  
Zeg dat dan tegen Corry de Wit, tel. 050-4094158 of corrydewit@ziggo.nl. 

Kind in de Kijker  

                            
 

Deze keer is de kijker gericht op Fenne Wielinga ( 9 jaar ) 

• Met wie woon je? 
Met mijn vader en moeder en broer Mart en onze kat Freeki 

• Hoe zag je vakantie eruit? 
We zijn naar Zuid-Frankrijk geweest, in de Pyreneeën. Het was een wandelvakantie en 
we zijn heel hoog in de bergen geweest. We hebben overnacht in een hut.  

• Op welke school zit je? 
Ik zit op Jong Laren in groep 6 en we zijn met 23 leerlingen in de groep. De meesters 
en de juffen zijn leuk.  

• Wat vind je het leukst op school? 
Creatief.  We hebben cup cakes gemaakt voor de verjaardagskalender, we doen ook 
proefjes en soms moet je een leuke tekening maken. 

• Wie zijn je beste vrienden? 
Nienke en Isis. 

• Wie zou jij wel een dag willen zijn? 
Burgemeester, je mag dan beslissingen nemen en dat vind ik leuk. Ik mag dan zeggen 
wat er moet gebeuren, het ligt dan aan mij.   

• Wat zijn je hobby’s? 
Paardrijden, dat doe ik bij Renate en basketbal. 

• Wat is je favoriete ontbijt? 
Als mijn vader afbakbroodjes maakt. We maken er dan een broodje gezond van met 
kaas, tomaten, komkommer, lente-ui en ketchup. 

• Wat vind je echt niet leuk? 
Een hele enge achtbaan, daar ga ik echt niet in. 

• Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn? 
Een kat, want dan hoef je niet naar school, je kan lekker slapen en je wordt lekker 
geaaid. En vertroeteld.  
Het fijnste is dat ik niet naar school hoef, want daar houd ik niet zo van. Je moet dan 
werken en vaak krijg ik het dan niet af. Maandag is de allerergste dag.   
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Wil jij ook voor deze rubriek worden geïnterviewd en in ’t Esblattie komen?  
Zeg dat dan tegen Corry de Wit, tel. 050-4094158 of corrydewit@ziggo.nl. 

• Waar word je blij van? 
Spelen met vriendinnen. We bedenken gekke dingen om te doen, we bedenken leuke 
oefeningen, soms spelen we voor een hond, soms maken we een tentoonstelling. 

• Wat is je lievelingseten? 
Patat en sushi. Dat halen we weleens op en je kunt het ook in de supermarkt kopen. 

• Wat wil je later worden? 
Ik zou graag burgemeester worden of politieagent te paard. Dan mag je op 
Prinsjesdag ook naar Den Haag 

• Wat is je kostbaarste bezit? 
Mijn familie. 

• Naar welke muziek luister je?  
Fenne, dat is een liedje, en Nienke en ik hebben een playlist gemaakt met o.a. de 
Snollebollekes erop.  

• Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?  
Dat weet ik nog niet, oh, dan ben ik 19, ik denk dat ik dan aan het studeren ben. 

• Waar ben jij trots op? 
Dat weet ik eigenlijk niet. 

• Wat vind jij het leukst aan jezelf? 
Ik ben heel creatief. 
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Wij zijn Hut Accountants: 

accountants en belastingexperts 

die betrokkenheid bij u en uw 

onderneming hoog in het vaandel 

hebben. Al meer dan 30 jaar gaan 

we samen voor resultaat.

hutaccountants.nl | Mensinge 2, Zuidlaren

Samen gaan 

voor resultaat
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EK Voetbalpoule 
 
Om tijdens het afgelopen EK toch een beetje het saamhorigheidsgevoel op te wekken, 
hadden we een leuke voetbalpoule georganiseerd. Online kon men zich aanmelden en via 
een handige app kon iedereen zijn voorspellingen invullen. Maar liefst 27 deelnemers 
bonden de strijd met elkaar aan. 

Na een spannende strijd, waarin kennis en geluk hand in hand gingen, kwamen de echte 
profeten bovendrijven. De buurtgenoot met de grootste voorspellende gaven was Patrick 
Kolker van de Bovendiepen. Hij mocht een cadeaubon van €25,- van Slagerij de Vries in 
ontvangst nemen.  

Tweede werden Chantal Oostendorp en Suzan Fidder van de Lottinglaan. Zij wonnen een 
cadeaubon van €20,- van de Zuivelhoeve. Er werd ook een derde prijs uitgereikt. Deze ging 
naar Jeroen van Asperen van de Campinge. Hij mag €15,- besteden bij Bakkerij Liever 
Anders. 

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie prijs!  
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Openingstijden:  

maandag t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur

Mercuriusweg 11

9482 WK  TynaarloDRUKKERIJ
PRINT STUDIO ZEVEN

De drukker in uw regio
Tel.: (0592) 54 45 41

info@printstudiozeven.nl

www.printstudiozeven.nl

Damesmode | Modeaccessoires | OOZOO Dealer

Lifestyle De Kroon
Stationsweg 4a | 9471GR | Zuidlaren | Tel: 050-4090008

Met elke 2-3 weken nieuwe collecties

www.lifestyle-dekroon.nl
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Brief aan Gemeente beheer MFC De Ludinge 
 
 
 
 
 
Aan  
College van B&W Gemeente Tynaarlo 
 
Cc 
Fractievoorzitters gemeenteraad 
 

Zuidlaren 07-09-2021 
 
 
Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders, 
 
 
Trias heeft ons geïnformeerd dat zij zich genoodzaakt ziet het beheer van MFC De Ludinge in 
Zuidlaren te beëindigen per 31 december 2021. Dit betreuren wij als Buurtvereniging Noorder-Es ten 
zeerste. Wij maken als buurtvereniging (met 200+ huishoudens als leden) zeer frequent gebruik van 
de voorzieningen in het wijkcentrum. Dit varieert van de klaverjasavonden tot de 
Nieuwjaarsbijeenkomst, van de bloemschikavonden tot het gezamenlijk op groot scherm kijken van 
voetbal en tal van andere activiteiten.  
 
Uiteraard heeft een en ander door de Coronamaatregelen stil gelegen, maar onze vereniging bestaat 
31 jaar en wij zijn vast van plan nog vele jaren als buurtgenoten elkaar te blijven ontmoeten middels 
onze activiteiten. Net na de vakantie komt de brief van Trias binnen, terwijl wij net bezig zijn het 
verenigingsleven weer op te zetten. Bijvoorbeeld het klaverjassen start in september weer op, dit 
doen we eenmaal per maand in De Ludinge. Moeten wij na 4 kaartavonden een andere locatie gaan 
gebruiken? Maar waar dan? 
 
Wij vinden het van groot belang voor de samenhang in onze wijk dat het wijkcentrum De Ludinge 
beschikbaar blijft voor de activiteiten van onze buurtvereniging. In onze wijk (van de Hofakkers t/m 
de Sissinge) zijn geen andere locaties beschikbaar. Ook voor andere verenigingen in het dorp is MFC 
De Ludinge essentieel. 
 
In het ‘Plan van aanpak vrijkomende locaties maatschappelijk vastgoed’ uit juni 2020 van de teams 
Ruimte en Ontwikkeling en Maatschappij en Ontwikkeling van de Gemeente Tynaarlo staat het 
volgende: “Er is budget voor sloop van het dorpshuis. Onduidelijk is de huisvesting van de huidige 
gebruikers van het gebouw.” Dit baart ons grote zorgen. We hebben als groot dorp Zuidlaren met 
vele verenigingen echt een goed en ruim dorpshuis nodig. Er is zelfs behoefte aan meer ruimte in 
Zuidlaren, De Ludinge zit ontzettend vol. Alles ‘elders onderbrengen’ lijkt ons onmogelijk. Wij vragen 
de gemeente een heldere visie op de huisvesting van ons en andere verenigingen en organisaties als 
gebruikers.  
 
Samengevat willen wij van u graag op korte termijn antwoord op de volgende vragen: 

1. Kunnen wij ook na 31 december 2021 terecht in ons dorpshuis MFC De Ludinge en zo ja, hoe 
ziet u het beheer hiervan? 

2. Is het inderdaad de bedoeling dat MFC De Ludinge gesloopt wordt in 2023? 
3. Wat is de visie van het College op maatschappelijk huisvesting na de sloop van MFC De 

Ludinge?  
4. Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf in het faciliteren van het verenigingsleven? 
5. Oftewel, waar kunnen wij onze activiteiten blijven houden? 
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2 
 

 
 
 
 
Wij hopen dat u er iets aan kunt doen om deze voorziening te behouden voor de gemeenschap in 
Zuidlaren. Graag horen wij uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Buurtvereniging Noorder-Es, 
 
 
 
 
Corry de Wit 
Secretaris Buurtvereniging Noorder-Es 
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Mensingebrink 

Af en toe bereiken ons berichten of verzoeken die te maken hebben met de inrichting van de 
Mensingebrink. Soms gaat het over de bomen, soms over het voetbalveldje of het 
speeltuintje. Wij gaan daar dan mee aan de gang en willen jullie op de hoogte houden van 
onze acties en het resultaat. 

• De bomen 
Soms bereiken ons berichten dat het toch wel erg donker is op de Mensingebrink en 
daardoor koud bij het jeu de boules en het speeltuintje. Misschien zou er gesnoeid of 
gekapt kunnen worden? 
Wij realiseren ons dat dit een heikele kwestie is of kan worden. Toevallig liep er in de 
periode dat dit speelde een soort bomenkeurder van de gemeente door de wijk. Ik 
heb hem gesproken en hij vertelde dat bomen alleen gekapt worden als er sprake is 
van gevaar, ziekte of belemmering van de doorgang. Argumenten van schaduw of 
verminderde opbrengst van zonnepanelen zijn geen reden voor kap. Hij adviseerde 
om als eerste actie alle direct betrokkenen te benaderen en hun mening te vragen. 
Nooit actie ondernemen als de aanwonenden het er niet unaniem over eens zijn! Dat 
hebben we gedaan. Alle direct aanwonenden van de Mensingebrink hebben een mail 
gehad waarin we hun mening hebben gevraagd m.b.t. eventuele kap van enige 
bomen bij het speeltuingedeelte. Het werd snel duidelijk dat een kwart van de 
aangeschreven gezinnen liever geen bomen wilde laten kappen. Mede vanwege het 
feit dat het vanuit de gemeente toch ook niet wordt ondersteund, ondernemen wij 
geen actie m.b.t. bomenkap op de Mensingebrink. De bomen worden trouwens wel 
regelmatig gesnoeid. 

• De speeltoestellen 
Ook kregen we het verzoek om bij de gemeente te vragen of er een uitbreiding van 
de speeltoestellen mogelijk is. Dat hebben we gedaan, maar kregen een 
aanvraagformulier waar je niet vrolijk van werd en het onderstaande antwoord: 

Wij zijn enigszins terughoudend in het creëren van nieuwe speelplekken en het uitbreiden van 
bestaande speelplekken. De reden is onder andere dat het beschikbare budget voor nieuwe 
speeltoestellen dit jaar gehalveerd is t.o.v. voorgaande jaren. U bent er natuurlijk vrij in, om als 
buurtvereniging namens de hele buurt (met draagvlak vanuit de buurt) een aanvraag in te dienen. U 
kunt daarbij gebruik maken van een aanvraagformulier speelvoorzieningen die ik als bijlage mee 
stuur. Als u de aanvraag indient, gaan wij deze beoordelen. Hierbij speelt de leeftijdsopbouw in de 
nabije omgeving en de spreiding en het aanbod van speeltoestellen in de buurt een belangrijke rol. 
Aanwending van het beschikbare gemeentelijke budget voor speelvoorzieningen zal gebeuren op 
basis van prioriteitenafweging. 

In een telefonische toelichting werd al snel duidelijk dat de kans op toewijzing van 
geld vrijwel nihil is. Het budget gaat vnl. op aan vervanging van bestaande 
speeltoestellen die ouderdomsgebreken vertonen.  
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• Aanleg van een pannaveld 

Ook kwam er een verzoek binnen om i.p.v. het huidige voetbalveldje een pannaveld 
aan te leggen. Gezien het bovenstaande verhaal lijkt ons dit een schier onmogelijke 
zaak. Je zou als buurt zelf heel veel geld moeten bijleggen.  

We zoeken wel contact met de gemeente over het onderhoud van de Mensingebrink. Dit 
betreft zowel de banken als het voetbalveld. We willen zelf ook wel een bijdrage leveren, bv. 
het opnieuw inzaaien van de zwarte grond van het voetbalveld en misschien strepen trekken 
zodat het ook inderdaad een voetbalveldje wordt en niet alleen twee doeltjes. 

We houden jullie middels berichtgeving in ‘t Esblattie op de hoogte van onze acties en 
eventuele resultaten. Heb je ideeën hierover die ons zouden kunnen helpen, kom er mee en 
we gaan er mee aan de slag! 

 

 

 

Gezien of gehoord 

 

Oma 

Op 1 september 2016 ben ik gestopt met werken als docent op het Aletta Jacobscollege in 
Hoogezand. Ik had nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, maar na 41 jaar vond ik het wel 
ok. Normaal gesproken zou ik dan begin september met de brugklassers op kamp gaan, op 
de fiets naar Amen. In plaats daarvan fiets ik nu met een vriendin op Texel. Bij het zien van 
een lange sliert kinderen op de fiets op een smal, bochtig fietspad, ( duidelijk ook op kamp ) 
stop ik even langs de kant van de weg om de horde leerlingen te laten passeren. Een 
jongetje lacht me vriendelijk toe en roept: “Dag oude oma”. 
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Jilt & Froukje Cazemier
 

www.restaurant-devlindertuin.nl
 

Stationsweg 41   
9471 GK  Zuidlaren 
Tel: 050-4094531 

 
Uw totaal leverancier voor     
 
Bruna Zuidlaren 
Stationsweg 4b 
9471 GR Zuidlaren 
050-4094883 
bruna0845@brunawinkel.nl 

 

 
ü boeken 
ü tijdschriften 
ü wenskaarten 
ü schoolspullen 
ü kantoorartikelen 
ü cadeau en souvenirs 
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U	kunt	bij	ons	terecht	voor:

   

Financiële administraties

   

Jaarrekeningen, tussenrapportages en begrotingen

   

Fiscaal advies en opstellen aangiften

   

Loonadministraties en HRM-advies

   

Financieringsbegeleiding

   

Ondernemersadvisering

Ons	volgen?

	

Hou onze sociale media kanalen in de gaten:

 

facebook.com/kuipersadviseurs

linkedin.com/kuipersadviseurs

Bezoekadres:	

Olgerweg 17C, 9723 EA  Groningen

 

Postbus 6139 , 9702 HC Groningen  

Telefoonnummer 050-5258338 

Internet www.kuipersadviseurs.nl

E-mail algemeen@kuipersadviseurs.nl

Kuipers	Administratie	&	Advies,	al	bijna	30	jaar	dé	

MKB-adviseur	voor	Groningen	en	Drenthe.	

Met	ons	team	van	zo’n	10	collega’s	staan	we	

dagelijks	klaar	voor	honderden	ondernemingen,	

non-pro�it	organisaties	én	particulieren.

We zijn het vaste aanspreekpunt voor onze relaties op 

het gebied van administratie, belastingadvies, 

bedrijfsadvies en personeelszaken. 

Onze NOAB-kwali�icatie garandeert kwaliteit en 

continuıẗeit. Ons nieuwe kantoor aan de oostelijke 

ringweg van de stad Groningen 

biedt optimale bereikbaarheid 

en parkeergelegenheid. 

Maar	we	komen	uiteraard	

ook	graag	bij	u	langs!
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