
Open huis Linstra Bedrijfsadvies. 

Het begon in 2011 boven in een kantoortje in het oude gemeentehuis aan het Concordiaplein. Eind 

2013 konden we een kantoor huren van Willem Evenhuis aan de Oude Schoolsterweg, waar we 4 jaar 

met veel plezier hebben gewerkt. 

  

Begin 2017 kwam Koos in gesprek met Folly Hemmes en vroeg hij eigenlijk uit het niets: “Folly, kan ik het 

woonhuisgedeelte van jou winkel kopen”? Na overleg tussen Folly en Ina kwam hij hier al snel op terug en 

waren we in de gelegenheid om het mooie pand aan de Heerestraat 27 te kopen. 

  

2 oktober 2017 werd de koop bezegeld bij notaris Huitsing en kon de verbouwing beginnen. Bouwbedrijf 

van Dijken, Installatiebedrijf Balkema, klussenbedrijf Ronald Brons, RX Koeltechniek, Mulder Wonen en 

Reinders stuc- en schilderwerken hebben er heel wat werk verzet met een voor ons prachtig resultaat. 

 



Vlak voor Kerst zijn we verhuisd, 2 januari daar officieel begonnen en op vrijdag 5 januari jl. was ons ‘open 

huis’ voor klanten, vrienden en familie. We werden verblijd met vele bloemstukken, cadeau’s en flessen 

drank. Het was een zeer gezellige middag/avond waar we Mark-Willem Evenhuis en Robert Krijgsheld van 

Vita Nova graag bedanken voor de prima bediening van drankjes en heerlijke hapjes. 

 

Blij zijn wij ook dat we kunnen mededelen dat we het voorste gedeelte van ons kantoor verhuren aan E-

ventive. E-ventive is het evenementen- en artiestenbureau van Eling Zuidhof. E-ventive levert door het 

hele land artiesten aan horeca, evenementen en particulier. Ook voor complete evenementen-concepten 

kun je bij hen terecht. 

   

We hebben nu nog een kantoor/praktijkgedeelte te huur van ongeveer 20 m2. Belangstellenden kunnen 

uiteraard even langskomen of een bericht sturen via de mail (info@linstra.nl) of via de app. (06-

54753594). 

Ook aan de Heerestraat draait onze deur voor iedereen naar binnen en staat de koffie klaar! 
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