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Gigantische huishoudelijke taak
Juristen van KienhuisHoving maken de bedden op

Meer dan zestig advocaten en notarissen die in toerbeurt een kleine tweeduizend bedden gaan opmaken. Nee, geen poging voor het 

Guiness Book of Records maar pure Twentse noaberschap, bedacht door KienhuisHoving advocaten en notarissen. Drie dagen lang 

zullen de juristen uit hun eigen domein stappen om deze gigantische huishoudelijke taak uit te voeren. En ze hebben er zin in, zegt 

Fokkelien Boorsma, coördinator Marketing en Communicatie van het Enschedese en Utrechtse kantoor: “Iedereen doet mee, uit 

alle lagen van het kantoor.”

KienhuisHoving is een kantoor met echte Twentse roots. Groot 

geworden door de fusie tussen de advocaten van Kienhuis en de 

notarissen van Hoving, behoort het tot de grootste kantoren van 

Oost- en Noord-Nederland. Met uitzondering van strafrecht en fiscaal 

recht is KienhuisHoving een full service kantoor. Van aanbestedings- 

recht tot herstructurering en arbeidsrecht en van ICT-recht & privacy 

tot ondernemingsrecht en bouwrecht, om maar enkele van de twintig 

specialismen te noemen. Fokkelien: “We focussen daarmee op 

bedrijven, overheden en instellingen, zoals onderwijs, welzijns- 

en zorginstellingen.”

Maatschappelijke betrokkenheid 
Al in een vroeg stadium van de plannen voor de Special Olympics 

Nationale Spelen Twente, meldde KienhuisHoving zich als een van 

de hoofdsponsoren. “We voelen als kantoor een grote verbonden-

heid met Twente. We zijn hier geworteld en dat maakt dat je ook 

een sterke maatschappelijke betrokkenheid hebt met de regio. 

Vandaar dat we vanuit onze eigen KienhuisHoving Foundation 

kinderen in de regio ondersteunen die getalenteerd en ambitieus 

zijn, maar niet altijd de middelen hebben om hun ambitie waar te 

kunnen maken. Een project als de Special Olympics Nationale Spelen 

ondersteunen wij vanuit deze gedachte dan ook graag, want wij vinden 

dat iedereen recht heeft op het beste!”

Van grapje naar serieus voorstel 
Niettemin, binnen de organisatie gingen al snel stemmen op om voor 

de Special Olympics Nationale Spelen in Twente niet alleen geld te 

doneren, maar ook wat extra’s te doen. Tijdens een bespreking 

daarover zei Marie-Louise van Kalmthout, partner/advocaat van 

KienhuisHoving, dat zij de bedden wel wil opmaken. Fokkelien Boorsma: 

“Het was aanvankelijk meer een grapje dan een serieus voorstel. Maar 

iedereen vond het een prachtig idee en dus gaan we straks gedurende 

een periode van drie dagen met verschillende teams de bedden op- 

maken. Het is een behoorlijke operatie, maar iedereen is enthousiast. 

Zelfs collega’s uit ons Utrechtse kantoor komen helpen.”

“Het is fantastisch hoe deze Nationale Spelen in Twente op de kaart 

worden gezet. En je ziet hier ook de Twentse noaberschap: iedereen 

steekt de handen uit de mouwen, we doen dit met z’n allen. En 

inderdaad, dit is geen ver van mijn bed show…”   

Fokkelien Boorsma tijdens het ondertekenmoment van 
het contract met de Special Olympics Nationale Spelen Twente.
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