
Startercauond Gemeentehuis Hoorn

zeer. goed bezocht
Becent ontving wethouder R. Tonnaer circa 80 en- men om de startersmarkt den Westfriesland,ging
thousiaste staiters op de woningmarkt in het ge- bereikbaar te maken, vervolgensin opdefinan-
meentehuis van Hoorn. De avond werd georganiseerd waaronder de uitgifte van ciële zaken die bij het ko-
door fntermarisHoeksteen, de Gemeente Hoorn, Ba- startersleningen. Zeeman pen van een huis aan bod
bobank Hoorn-Midden Westfriesland en Zeen.an Makelaars vertelde over komen.
Makelaars. de mogelijkheden voor

starters in de gemeente AfsPraak
Tijdens deze informatie- de regels voor hei afslui- Hoorn en wat ei allemaal Na afloop was er vol-
avond kregen de starters ten van een hypotheek komt kijken bij het kopen doende gelegenheid om
handvattén aangereikt zijn aangescherpt,"aldus van een huis. Notaris P.R. in een informele setting
om met vertrouwen de deheerTonnaer. Alsema,diespeciaalwas vragen te stellen onder
huizenmarkt op te gaan.. uitgenodigd door de or- het genot van een hapje
De heer Tonnàer gaf in Presentaties ganisatoren, ging in op de en een drankje. Het leit
zijn openingswoord aan Tijdens de informatie- juridische.aspecten. In- dat de agenda's altijdens
dát de situaiie op de wo- avond hielden de orga- termarisHoeksteen infor- de informatieavond zelf
ningmarkt voofstarters nisatoren verschillende meerde de starters over werden getrokken, gaf
vandaag de dagníet ge- presentaties.Degemeen- Koopstartenhuninteres- duidelijk aan de er be-
makketijk is.'iHet wo- te Hoorn ging in op i.ni- sante starterswoningen. hoeftebestaataanderge-
ningaanbod is beperkt en tiatieven die zij onderne- Rabobank Hoorn-Mid- lijke informatieavonden.

llieuwe groepsexpositie bii GaleriAle
Aanstaande zondag, 19 juni, vindt bij GaleriAle, gelegen aan de Raadhuis-
straat 17 te Oosthuizen, de feestelijke opening van een nieuwe gïoepsexpo-
sitie plaats.

Het betreft een over-
zichtsexpositie van 14
kunstenaars die de af-
gelopen B jaar bij Ga-
leriAle hebben geêxpo-
seerd.

De schilderijen zijn af-
komstig van Sandra
AIe, Theo Berens, Mar-
griet Bótticher, Niek
Bruynzeel, Stella Burg-
graaf , I{anne Koorn,
Ruud Ritsma en Jan-
neke Stilma.
Zij presenteren olieverf-
schilderij en, acrylschil-
derij en, pentekeningen,
aquarellen en gemengde
techniek.

De beelden die geëxpo-
seerd worden zijn van
Gerard van Hulzen,
Joke Janssen, EIIen van
der Linden, Gerda Reus,
Janneke Stilma, Lie-
dekeVeninga en Albert
van Zummeren.

De beelden zijn ver-
vaardigd van brons,
hout, keramiek, steen en
combinaties van hout/
g1as, hout/koper en me-
taallglas.
In verband met de voor-
bereidingen van deze
nieuwe expositie is Ga-
leriAle zaterdag 1B juni
gesloten. Zondag 19 ju-

ni vindt vanaf 14.00 uur
de feestelijke opening
plaats; iedereen is van
harte welkom om dit
heuglijke feit met ons
te delen! Uiteraard zijn
alle kunstenaars aan-
wezig om U te woord te
staan en meer te vertel-
len over hun werk.

Reguliere openingstij -
den van GaleriAle zijn:
zaterdag en zondag van
10.00 - 17.00 uur. Be-
zichtiging buiten ope-
ningstijden op (telefo-
nische) afspraak (0299-
402524). Kijk ook eens
op www.galeriale.nl

ln rustige straat gelegen woninr

loopafstand van N5-station. Deze I

punten gemoderniseerd/gerenovee

ruime woonkr met parketvloer en

de keuken en het toilet. le verd: 'l

beide v.v. kunslstof kozijnen en lam

douchecabine, ligbad, wastafel en

gestuct. 2e verd: ruime zolderbergi

v.v. sierbestrating en stenen berginr

Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 224.500,-
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KELAARS & HYPOTHEKEN


