
 
 















Alfred Bakker Makelaars is al meer dan 45 jaar de spil in de 
betere woningmarkt in Haren, Groningen en wijde omgeving. 
Alfred Bakker Makelaars biedt duidelijk meerwaarde: gedegen 
en specialistische kennis van de huizenmarkt en hypotheken, 
een uitgebreid lokaal en landelijk netwerk, krachtige 
presentaties, oprecht enthousiasme en een grondige aanpak 
met heldere procedures die zoveel mogelijk zekerheden 
bieden. Alfred Bakker Makelaars heeft woonspecialismen in 
exclusief, landelijk, klassiek en eigentijds wonen ontwikkeld. 
Of u nu een huis wil kopen of verkopen, onze specialismen 
zijn herkenbaar.

DOWNLOAD nu gratis onze Alfred Bakker App in de AppStore 
en blijft op de hoogte van ons nieuwste aanbod!
 
Ons nieuwste Alfred magazine is ook weer digitaal te bekijken 
op onze website. Uiteraard kunt u de glossy ook bij ons 
kantoor ophalen!

Rijksstraatweg 233 | 9752 CA Haren Gn | Telefoon: 050-5344533
info@alfredbakker.nl | www.afredbakker.nl

Volg ons op

Alfred

Wonen    Huizen    Lifestyle

Alfred
Alfred
Alfred

het magazine van alfred bakker makelaars

Exclusief woningaanbod 
in Haren en wijde omstreken

Alfred
Alfred

Wonen    Huizen    Lifestyle

Alfred
Alfred
Alfred

het magazine van alfred bakker makelaars
Alfred

Exclusief woningaanbod 
in Haren en wijde omstreken









Kundalini Yoga 
Vanaf september in Midlaren 

 
 
 
 
 

☼ Meer energie 
☼ Meer focus 
☼ Meer in balans & ontspannen 
☼ Beter je grenzen voelen en volgen 
☼ Patronen doorbreken 
☼ Soepeler in je lijf, van binnen en van buiten 

 

YOGA 

 

Meer informatie of je inschrijven? 
Je bent van harte welkom! 
 

Margreet  Zant 
Tolhuisweg 16, Midlaren 
06-57402827 
info@margreetzant.nl 
www.margreetzant.nl   Samen sterker

Kijk snel op rabobank.nl/kidsgeldwijs

De Rabobank heeft de KidsGeldWijs App, geschikt voor tablets. Kinderen tussen

de 6 en 10 jaar leren zo spelenderwijs de waarde van geld kennen. De app past

binnen de traditie van de Rabobank om kinderen te leren omgaan met geld.

KidsGeldWijs App leert kinderen omgaan met geld

de KidsGeldWijs
App voor ouders
en kinderen.

Spelenderwijs
leren omgaan

met geld


















