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Hans Bos

Register Makelaar en Taxateur voor
woningen en bedrijfsmatig vastgoed
Verbazingwekkend! Wat een mooie reacties hebben wij mogen ontvangen van onze

haarfijn in de gaten of je jezelf en oprecht bent. Al

klanten en relaties over het Verheul Magazine. We kunnen met trots zeggen dat de

onze adviseurs hebben in zich dat ze graag met én

vorige editie een succes was. Wij hebben ons voorgenomen dat succes te overtreffen
en ik ben van mening dat we weer een mooi blad hebben gemaakt. In deze editie lichten

vóór mensen werken. Ik vind dat logisch, want naast
onze expertise en hoge vakbekwaamheid maken
we met écht aandacht het verschil. Daarnaast

we andere specifieke onderdelen van ons bedrijf uit en zetten we andere collega’s in

doen we er alles aan om met blije collega’s en een

the picture. Daarnaast vindt u een deel van ons woningaanbod in dit magazine.

tevreden team te werken. Geen tevreden relaties
zonder tevreden collega’s. Dit doen we door elkaar

Het aan- en verkopen van woningen en het

mooi compliment! Laatst had ik een bezichtiging

te betrekken in de dagelijkse werkzaamheden. Zo

richting geven aan ons makelaardijbedrijf is als

met een echtpaar met drie jonge kinderen. Binnen

neem ik regelmatig een assistent makelaar mee

gecertificeerd makelaar/taxateur mijn hoofdtaak.

een week was de deal rond. Zij zeiden tegen mijn

naar verkoopgesprekken en bezichtigingen, zodat zij

Samen met Andre Vendrig en Peter van Trappen

verkopers: ”Jullie makelaar was gewoon heel

ook woningverkopers en aankopers leren kennen.

en ruim 50 collega’s van alle bedrijfsonderdelen,

goed. We hebben diverse huizen bekeken, maar

Door persoonlijke contacten met onze relaties

maken we elke dag het verschil voor relaties. Wij

nooit was er aandacht voor ons. Hans had dat wel

kunnen we als adviseurs een betere dienstverlening

zitten graag allemaal zelf met de handen in het

en hij gaf zelfs onze kinderen een hand. Dat gaf

geven. Goede informatievoorziening en korte lijnen

vet. Als Register Makelaar heb ik veel persoonlijk

de doorslag”. Dat zelfs andere mensen, die geen

in ons bedrijf zijn daarbij cruciaal. Alles hangt met

contact met de opdrachtgevers en dat is meteen

belang bij ons hebben, zich zo lovend uitspreken.

elkaar samen en dat zult u tussen het prachtige

ook onze kracht: de persoonlijke aanpak.

dat geeft elke dag energie. Samen met de andere

woningaanbod in onze regio ook terugzien in ons

makelaars en assistenten vullen wij op deze wijze

magazine. Ik wens u veel leesplezier en graag tot

onze dienstverlening in!

binnenkort op één van onze kantoren of een nieuw

Op 1 juli 2018 zit ik 25 jaar in het vak, waardoor ik
inmiddels ook bij kinderen van vorige relaties aan

te kopen of verkopen woning.

tafel zit. Onze onderneming is dan aanbevolen door

Natuurlijk moet die persoonlijke belangstelling

de oudere aan de jongere generatie. Dat is een

voor mensen wel in je zitten, want relaties hebben
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Hans Bos

VERHEUL
OMDAT…
...we elke dag bewijzen dat
wij echt adviseurs voor het
leven zijn. We bieden altijd een
financiële oplossing. We zijn altijd
persoonlijk beschikbaar en staan
paraat op de momenten dat het
er echt op aan komt. We gaan uit
overtuiging voor een langdurige
relatie met al onze klanten.

Verzekeren en Sparen
Verheul is zich ervan bewust dat een verzekering
zijn werk moet doen, als het er echt op aan komt.
De essentie van verzekeren is dat het aan de
verwachtingen van de klant moet voldoen als het
noodlot heeft toegeslagen.

financieel advies Verheul Huis &
Hypotheek

• Verheul heeft een duidelijke lokale kleur, maar

Een onafhankelijke positie, betrouwbare adviezen

Makelaardij en Taxaties
Of het nu gaat om de koop of verkoop van een
gezinswoning, woonboerderij, appartement of

als volmacht ook een uitgebreid landelijk

en een grondige kennis van zaken. Dit zijn de drie

bedrijfspand; alle makelaars van Verheul zijn

netwerk.

grondbeginselen van de financieel adviseurs bij

toegewijde specialisten die gaan voor resultaat.

• Het samengestelde verzekeringspakket van het
kantoor sluit aan op het specifieke risicobeeld

• NVM – makelaars.
• Veel kantoren, dus altijd dichtbij.
• Eigen vakkennis en uitgebreid
specialistennetwerk.
• Leveren van maatwerk vanaf het eerste
contactmoment tot de notariële akte.

Verheul Huis & Hypotheek om een langdurige en
goede relatie met de klanten te waarborgen.

van de regio.
• Verheul kan de klant, particulier of
zakelijk, compleet ontzorgen als het om
verzekeringszaken gaat.
• Ook in geldzaken is het bedrijf betrokken met
de service ‘Regiobank’.

• Verheul is onafhankelijk en vindt altijd de meest
geschikte oplossing voor de klant.
• Het kantoor heeft financiële expertise in huis,
die wordt ingezet voor een advies op maat.
• Verheul adviseert uit het belang van de klant!

Adviseurs voor het leven. Woondromen worden

Adviseurs voor het leven, die zorgen dat een

Adviseurs voor het leven, die ervoor zorgen dat

bij Verheul serieus genomen!

verzekering uitbetaalt als het nodig is!

het een aangenaam leven blijft.
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Verzuimbegeleiding

Echtscheidingsadvies

Pensioen en Inkomen

Tien tot dertig procent van de kosten van ziekte en

Verheul heeft adviseurs in huis die

Bijna iedereen meet de zekerheid en de kwaliteit

arbeidsongeschiktheid is beïnvloedbaar. Volgens

speciaal opgeleid en gecertificeerd zijn om

van het leven af aan inkomen en pensioen. Voor

de ervaring van Hollands Kroon Risicobeheer, een

echtscheidingen in financieel opzicht op een

ondernemers is deze combinatie zelfs nog

dochteronderneming van Verheul Groep, kunnen

juiste manier af te wikkelen. Een echtscheiding is

meer dan dat, want zij zijn ook verantwoordelijk

die kosten omlaag gebracht worden door verzuim

al moeilijk genoeg, daarom is het verstandig om

voor de financiën van de onderneming en haar

anders aan te pakken.

Verheul in te schakelen bij de afwikkeling van de

werknemers.

financiële huishouding.
Adviseurs voor het leven, die nooit verzuimen.

• Verheul zorgt voor een passend pensioen voor
• Verheul zorgt dat de advocaatkosten laag
blijven.

Bedrijfsverzekeringen

• Verheul beheert vele collectieve

• De adviseur is persoonlijk betrokken en

Met de ervaring in het assurantievak is Verheul

komt daardoor tot snellere resultaten en

goed in staat de risico’s van een onderneming

oplossingen.

vaak met minder verzekeringen beter te
regelen. Uit de praktijk blijkt elke keer dat uit de
verzekeringsportefeuille van een nieuwe klant
verbetering wordt gehaald!

• Verheul is eerlijk, open en recht door zee. Ook
als het om lastige vragen gaat.
• Complete ontzorging nu en na de

• Ook op individuele basis levert Verheul
• Er wordt volop gebruik gemaakt van de
digitale mogelijkheden en koppelingen met
salarispakketten.

echtscheiding, dankzij een convenant, (kinder)
regeling en financiële planningen.

verzekeringspakket op maat.

personeelsregelingen.
maatwerk.

Adviseurs voor het leven, die pensioen en zorg
laten werken voor ondernemers.

• Ook voor bedrijven maakt Verheul een
• De Assurantie-Taxatie is een belangrijk

de ondernemer en het personeel.

Adviseurs voor het leven, die bewijzen wat zij
waard zijn, als het even tegen zit.

instrument als het gaat om goed verzekeren
tegen relatief lage kosten.
• Met de Assurantie-Taxatie kan Verheul de
ondernemer geheel of gedeeltelijk ontzorgen.
Adviseurs voor het leven, die ondernemers
serieus nemen.
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Zwanenbalg 1413 - Julianadorp

Wat een plaatje van een villa op steenworp afstand van het strand! Op een
dubbele kavel van 848 m² staat deze gigantische villa met 4 ruime slaapkamers en 2 badkamers. De gehele begane grond heeft vloerverwarming
en een grote woonkeuken met keukenblok v.v. enkele spoelbak, 5-pits
gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, elektrische oven en voldoende kast- en
bergruimte. Gigantisch grote living met verschillende zitplekken. De vele
raampartijen maken dit een heerlijk lichte ruimte! Via de keuken komt u in

de ruime bijkeuken met keukenblokje en wasmachineaansluiting. Inpandige
(geïsoleerde) garage met vloerverwarming, cv-ketel opstelling en elektrische roldeur. Op de eerste verdieping zijn 4 ruime slaapkamers, 2 badkamers, een separaat toilet en een riant dakterras. De tuin is onder architectuur aangelegd met beplanting, sierbestrating en een grote vijver. Heerlijke
zitplek in het avondzonnetje op de veranda aan de voorzijde!

Vraagprijs € 545.000,- k.k.
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W. ’t Hartsstraat 18 - ‘t Zand
Betaalbare en moderne hoekwoning ideaal gelegen in het gezellige dorp ‘t Zand, op loopafstand van winkels, sportparken en basisschool. Op rijafstand zijn het gezellige centrum van Schagen, strand en zee! De woning heeft een
heerlijk lichte woonkamer met laminaatvloer en een moderne open keuken voorzien van inbouwapparatuur. Op de
eerste verdieping zijn 2 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer een vaste kastruimte heeft. Tevens bevindt zich
hier de zeer nette badkamer met inloopdouche met elektrische vloerverwarming, 2e toilet, wastafel en vaste kast.
Via een vaste trap bereikt u de 2e verdieping waar een grote 3e slaapkamer te realiseren is, ook voorzien van een
laminaatvloer. Hier bevindt zich tevens de cv-opstelling. De verzorgde onderhoudsarme achtertuin is te bereiken
via een achterom en heeft een houten berging.

Vraagprijs € 174.500,- k.k.

Stationsweg 14 - Anna Paulowna
Woning met praktijkruimte/hobbyruimte of deels verhuurbaar als praktijk of als kamerverhuur. Kortom veel mogelijkheden voor dit vrijstaande pand op 100 meter van het NS station van Anna Paulowna. Begane grond: Voorentree
van de praktijkruimte van ca. 60 m² met toilet en pantry/keukenblok met vaatwasser en kookplaat. Woning entree
aan de zijkant met entree/hal, meterkast, badkamer met douche en wastafel en wasmachineplek, kantoor of
slaapkamer, berging met wasmachine aansluiting, toilet en inpandige garage/magazijn/hobbyruimte. Eerste verdieping: Overloop, toilet, drie slaapkamers en nieuwe badkamer met douchehoek en wastafel. Grote woonkamer
met pandaroza pine houten vloer (in 2015 geschuurd en gelakt) en dakterras. Open hoekkeuken met vaatwasser,
rvs spoelbak, boven- en onderkasten, Boretti fornuis, afzuigkap, inbouwkoelkast en vriezer. Lange oprit naar garage met voldoende parkeerplaatsen.

Vraagprijs € 239.000,- k.k.
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Regelhaalder 116 - Warmenhuizen

Schoener 49 - Wieringerwerf
Bent u op zoek naar rust, vrijheid en een betaalbare woning zonder directe achterburen? Dan
bent u hier thuis in deze middenwoning met berging met alle voorzieningen zoals scholen,
sportverenigingen, zwembad en winkels op korte afstand. De heerlijke zonnige achtertuin op
het zuiden ligt beschut, waardoor u met veel privacy in alle rust heerlijk van de zon kunt genieten. Voorentree, hal met toegang tot de badkamer (2007) met een op maat gemaakte kast, toilet en riante douchehoek alsmede vloerverwarming. De woonkamer heeft een laminaatvloer.
Aansluitend aan de woonkamer is een slaap- c.q. werkkamer. De rechte keuken (bouwjaar
2002) is aan de achterzijde. De betegelde bijkeuken biedt ruimte aan de wasmachine en droger. Boven zijn de ruime overloop met de mogelijkheid om een computerhoek te creëren; twee
slaapkamers, waarvan één met een dakkapel, inclusief hor en elektrisch bedienbaar rolluik.
De achtertuin is onderhoudsvriendelijk en sierlijk aangelegd en voorzien van een eigen achterom. Wieringerwerf heeft een oprit naar de A7, dus met 35 minuten bent u bij de Coentunnel.

Let op, dit soort appartementen komt niet vaak te koop. Wij bieden nu dit lichte en ruime appartement
met garage aan. Dit fraaie appartement is gelegen op de 2e verdieping en is zeer sfeervol afgewerkt.
Dankzij de grote en vele ramen is de woonkamer heerlijk licht. Op de vloer ligt een zeer nette quickstep laminaat vloer. Aan de voorzijde treft u een knusse serre met 3 grote ramen welke in zijn geheel
kunnen worden opgeschoven en elektrische zonwering. Hiervandaan heeft u een mooi uitzicht. De open
keuken is voorzien van een natuurstenen aanrechtblad, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, combimagnetron, anderhalve spoelbak, vaatwasser, koelkast, vrieskast en voldoende kastruimte. Verder zijn er nog
2 riante slaapkamers, badkamer met een inloopdouche, ligbad en een dubbele wastafel. Praktisch is
de inpandige bergruimte met wasmachineaansluiting, cv-opstelling en werkbank. De garage heeft een
elektrische overheaddeur met afstandbediening. Het gehele appartementencomplex is goed onderhouden en voorzien van een lift, intercomsysteem en automatische deuren. De afmetingen van de hal
en deuren zijn dusdanig groot dat er met een scootmobiel of rolstoel doorheen kan worden gereden.

Vraagprijs € 239.500,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

VERKOCHT
Schoener 59 - Wieringerwerf

Stroeërkoogweg 5 - Hippolytushoef
Grootse kavel en vrijstaand wonen in de oase van Plan Slingerweg? Dan bent u aan het goede
adres! Via een chique entree met gietijzeren poorten komt u aan bij deze vrijstaande woning
met inpandige garage. De woning heeft een goede afwerking en er is een gezellige erker aan
de woonkamer gebouwd, waar u heerlijk zit met uitzicht op de groene tuin. Bijzonder is dat
het type woning ook een semibungalow is, aangezien op de begane grond ook een slaapkamer
en badkamer zijn, waardoor de woning levensloopbestendig is. Boven zijn nog 2 slaapkamers
én een badkamer. Via de keuken en bijkeuken komt u in de ruime garage, dus de routing
door de woning is ideaal. De tuin is rondom de woning aangelegd met veel gazon, beplanting
met struiken en planten, verschillende terrassen, waaronder een terras met een windscherm
waardoor u hier het knusse achtertuingevoel krijgt. De kavel van 1400 m² geeft een heerlijk
vrij gevoel. Duurzame energie wordt opgewekt met 18 zonnepanelen met een opbrengst van
maar liefst 4300 kWh per jaar.

Aan ruimte geen gebrek in deze tussenwoning! Rustig gelegen middenwoning met bijkeuken,
extra berging en vaste trap naar 2e etage, waardoor deze woning in totaal maar liefst 4 ruime
slaapkamers heeft. De woonkamer doet fris aan, door het vele lichtinval en de mooie laminaatvloer. De ruimte in de woonkamer is optimaal benut doordat de keuken gesitueerd is in
de uitbouw. Keuken in rechte opstelling en met uitzicht richting tuin. Drie prima slaapkamers
op de eerste verdieping. De badkamer is volledig betegeld met douchecabine, wastafel en
extra toilet. Vaste trap naar de 2e etage met de 4e ruime slaapkamer. Voortuin met beplating
wat voor veel privacy zorgt in de woonkamer. Achtertuin deels bestraat, gazon, schutting en
fietsenberging.

Vraagprijs € 174.500,- k.k.

Vraagprijs € 449.000,- k.k.
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VERKOCHT
Bark 33 - Wieringerwerf

Beltstraat 29-31 - Hippolytushoef
Vrijstaande woning nabij centrum van Hippolytushoef met volop mogelijkheden. Grote schuur/
garage/opslagruimte van 300 m². direct achter de woning, ideaal voor het uitoefenen van een
hobby of in combinatie met wonen en werken(opslag). De woning heeft veel sfeer en ruimte:
straatgerichte woonkamer met erker en eetgedeelte aan achterzijde. Dichte keuken met keukenblok in rechte parallelopstelling. Bijkeuken, buitenberging en overkapping. Boven zijn 4
slaapkamers, waarvan 1 met balkon. Ruime badkamer met douche, toilet, bidet, wastafel en
ligbad. Vlizotrap naar zolderetage met veel bergruimte.
Achtertuin met groot besloten terras en aan de voorzijde mooi hekwerk om de voortuin en
stalen poort naar de lange oprit naar de schuur. Parkeerplaats voor veel auto’s.

Mooie middenwoning met nieuwe kunststof kozijnen en aangebouwde bijkeuken. Ruime woonkamer met open keuken en deur naar bijkeuken. Hoekkeukenblok met kunststof aanrechtblad, elektrische oven, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en voldoende kast- en bergruimte. Op
de eerste etage zijn 3 ruime slaapkamers en een keurige badkamer met douche, wandcloset,
wastafel en designradiator. Vaste trap naar voorzolder met cv-ketel opstelling (Nefit HR 2007)
en deur naar 4e ruime slaapkamer met dakraam en knieschotten bergruimte. Diepe achtertuin
met fietsenberging en schuttingen aan beide zijden, de auto kan in de achtertuin staan, als u
wilt. Uitstekend onderhouden middenwoning met rondom nieuwe voegen. De woning is gelegen in een kindvriendelijke en rustige buurt en aan een voetpad. Kavel 182 m².

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

VERKOCHT
Berkenlaan 3 - Middenmeer

Blauwe Jaap 18, Hippolytushoef
Twee-onder-één-kap woning in kindvriendelijke woonwijk. De ruime woonkamer is tuingericht
en voorzien van een houtenvloer. De keuken is voorzien van alle inbouwapparatuur. Bijkeuken
met aansluitingen voor wasmachine en wasdroger. Op de 1e verdieping bevinden zich 4 ruime
slaapkamers en een badkamer welke voorzien is van wasmeubel, toilet en douchecabine. Op
de 2e verdieping is nog een 5e slaapkamer. De woning heeft een garage met kanteldeur en
eigen oprit. Fraaie achtertuin met berging, gazon, vijver en beplanting. De staat van onderhoud
is prima. Tegenover de woning is nog een openbaar speelveld met speeltoestellen.
Ideaal voor een gezin!

Wilt u een nette middenwoning in Middenmeer, dan is dit uw kans! De doorzon woonkamer
heeft een massief houten vloer, grote raampartijen, gespoten plafond met sierlijsten en openslaande tuindeuren. De open keuken heeft een nieuwe afzuigkap, gaskookplaat, vaatwasser
en elektrische oven. In de ruime bijkeuken kan de wasmachine en droger staan en is een extra
kraan aanwezig. Op de eerste etage zijn de drie slaapkamers en de splinternieuwe badkamer
(2015) met badmeubel, inloopdouche, designradiator en extra toilet. De zolderetage met vaste
trap heeft een dakkapel, dakraam en veel bergruimte. De tuin is nieuw aangelegd met bestrating, schuttingen en houten fietsenberging. Kavel van 151 m².

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Vraagprijs € 212.000,- k.k.
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VERKOCHT

VERKOCHT

Boeier 10 - Wieringerwerf

Brinkweg 4 - Wieringerwerf
Keurig onderhouden 2-onder-1-kapwoning op een ruime kavel van wel 408 m² in het centrum
van Wieringerwerf. De woning is ruim bemeten (woonoppervlak van 158 m²) en heeft een
sfeervolle en lichte woonkamer met open haard en parketvloer. Eenvoudige gesloten keuken
met veel bergruimte, dubbele wastafel, elektrische oven en keramische kookplaat. De garage
is omgebouwd tot berging, hobbyruimte en bijkeuken. Boven zijn vijf grote slaapkamers en
een nette badkamer met inloopdouche en toilet. Extra zijn de 9 zonnepanelen op het dak en
de kunststof kozijnen in het woningdeel. Royale tuin aan de achterzijde, aan de voorzijde een
oprit voor 2 auto’s met carport. Kortom een zeer ruime woning op een unieke plek in het dorp.

Middenwoning met tuin op het zuiden, gelegen in een rustige en kindvriendelijke wijk. Hal met
vernieuwd toilet met hangende closetpot. De royale woonkamer in Z-vorm heeft een massief
houten vloer. Door de grote raampartijen valt veel daglicht naar binnen. De dichte keuken
heeft een hoekmeubel met diverse inbouwapparatuur. De vergrote bijkeuken is in 2016 volledig gerenoveerd en hier is een nieuwe, houten berging bijgebouwd. Boven bevinden zich
drie ruime slaapkamers en de badkamer met douche, wastafel en 2e toilet. Heerlijk zonnige
tuin met terras, gazon, beplanting en schuttingen rondom. Knikarmscherm bij de achtergevel.
Kavel 176 m², inhoud ca. 340 m³.

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Professor Ter Veenweg 13 - Middenmeer

Burgemeester Lovinkstraat 4 - Breezand

Wonen en werken combineren met inpandige hobbyschuur, ideaal voor een hobbyist of een
startende ondernemer. Prima woonlocatie met grote hobbyschuur met een toegangsdeur
van ca. 3 x 3 mtr. Voor de woning is voldoende openbare parkeerruimte aanwezig voor ca. 10
auto’s. De garage/grote hobbyruimte met betonvloer beslaat 170 m² op de begane grond en
op de open verdieping is ca. 50 m² magazijnruimte. Het kantoor (of slaapkamer) is ingericht
met systeemplafonds, TL-verlichting, radiatoren en is 35 m². Het voordeel van deze woning
is dat alle ruimtes op de begane grond zijn, zoals woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. De woning wordt verwarmd via een gasgestookte C.V.-ketel met radiatoren, maar ook
gekoppeld aan de houtkachel om de stookkosten laag te houden. De woning en de praktijkruimte/kantoor/slaapkamer hebben geïsoleerde ramen en dak. Bij de woning zijn meerdere
slaapkamers mogelijk! De royale kavel is 350 m² en de aanvaarding is in overleg.

Deze zeer ruime vrijstaande woning met een mooie diepe kavel vindt u aan de Burg. Lovinkstraat.
Tuingerichte woonkamer met gezellige houtkachel en doorloop naar de grote open woonkeuken aan
de voorzijde met erker. De keuken heeft alle denkbare inbouwapparatuur, w.o. een dubbele spoelbak,
elektrische oven, combimagnetron, afzuigkap, koelkast en vaatwasser. 6-pits gaskookplaat met oven
en wokbrander en voldoende kast- en bergruimte. Toilet met wandcloset en fontein. Riante bijkeuken
met o.a. bergruimte die van zowel de voor en achterzijde te bereiken is met eigen toegangsdeuren en
er is een spoelbak aanwezig in de berging. Boven zijn 4 prima slaapkamers, een moderne badkamer
met inbouwverlichting met douche, ligbad en een wastafelmeubel. Op de 1e etage is er apart toilet.
Op de 2e etage zijn nog eens 2 ruime slaapkamers. 1 van de slaapkamers heeft een keukenblok
met spoelbak. De slaapkamers hebben een warm en koud water aansluiting. Boven de 2e etage is
er een handige vliering als bergruimte. De besloten tuin is ingericht met sierbestrating, beplanting,
erfafscheiding en een grote schuur (2012) van ca. 8 x 4 meter. In de tuin is er een waterbron aanwezig.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 375.000,- k.k.
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een fiscaal gunstige manier geschonken kan
worden en/of wat er in een testament op maat
kan komen te staan”, laat Jacqueline weten. De
basis van Estate-planning ligt in het erfrecht, het
schenkrecht en het huwelijksvermogensrecht. En
laat dit laatste recht nu net dit jaar gewijzigd zijn.
“Voor partners die na 1 januari 2018 in het huwelijk
treden en geen huwelijkse voorwaarden maken,
geldt dit nieuwe wettelijke stelsel. Trouwen gaat
nog steeds zoals voorheen in ‘gemeenschap van
goederen’. Maar alle goederen en schulden die
iemand voor het huwelijk 100% privé had, zoals
een auto die met eigen gelden is betaald, blijft bij
die persoon. Ook schenkingen en erfenissen blijven
privé van degene die het gekregen heeft.”

Trouwen? Bezoek de notaris!

Butijn&Wegink:
samen sterk

Jacqueline benadrukt echter dat dit niet zo zwartwit is, als dat ze het nu uitlegt. Marleen vult haar
aan: “Bij het oude huwelijksvermogensrecht
wist iedereen precies hoe dit in elkaar zat. Bij de
nieuwe invulling van dit recht is enorm veel nog
niet zeker en dat is een groot nadeel. Daarom
adviseren we iedereen die gaat trouwen langs

Sinds 1 januari 2016 hebben Marleen Butijn (52) en Jacqueline Wegink (57) hun kennis
en ervaring samengevoegd in hun notariaat Butijn&Wegink, notarissen en adviseurs
in Wieringerwerf. “Dit heeft als toegevoegde waarde dat we samen kunnen sparren,

te gaan bij een notaris. Voor nu, als de roze bril
nog op staat, maken al die regeltjes niet uit. Maar
stel dat het huwelijk misloopt, dan wil je dat alles
netjes geregeld is en op papier staat. Wanneer je

kennis kunnen delen, kunnen specialiseren en dat we elkaar kunnen waarnemen.

er nu iets meer tijd aan besteed, pluk je er later de

Dat zorgt ervoor dat onze klanten nog beter geholpen kunnen worden”, vertelt

vruchten van. Met daarbij de hoop dat al die regels
niet nodig zijn omdat het huwelijk in stand blijft.”

Jacqueline.

Over de toekomst van newly weds is lastig te

Diverse specialismen

om alle partijen in deze minder leuke periode

spreken, maar over de toekomst van het notariaat

De twee dames hebben een sterk kantoor

van hun leven zo goed mogelijk te helpen. Als

heeft het tweetal een duidelijke mening. “Er zal

neergezet. Samen met hun team van professionals

nalatenschapsmediator kom ik bij gezinnen,

veel meer digitale dienstverlening komen”, legt

kunnen ze allerlei notariële akten vastleggen en

waarbij de onderlinge verhoudingen niet meer

Marleen uit. Jacqueline vult haar aan: “Maar de

mensen adviseren op diverse gebieden. “Men

goed zijn. Een erfenis van moeder kan leiden tot

adviserende rol zal altijd blijven en zal steeds

kan hier terecht voor alles waarvoor je naar

ruzie en zelfs tot een definitieve breuk. Mijn doel

belangrijker worden. Juist omdat de wereld om

de notaris moet. Van het eigenaar worden van

is om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat de

ons heen formeler en complexer wordt, zal een

een huis, het maken van een testament tot een

kinderen tevreden blijven. Vaak kan dit al door een

advies op maat nog waardevoller worden voor de

samenlevingscontract en van advies over de beste

goede uitleg.”

klant.”

rechtsvorm tot scheidingsbemiddeling.”
Het specialisme van Jacqueline ligt bij EstateOp dit laatste gebied is Marleen gespecialiseerd.

planning. “Het gaat daarbij om het zo goed

Daarnaast is ze nalatenschapsmediator. “Ik vind

mogelijk overbrengen van vermogen naar de

deze takken van sport zeer boeiend en uitdagend,

nieuwe generatie. Dit is voor iedere situatie weer

want geen situatie is hetzelfde. Het is mijn missie

anders. Ik adviseer dan bijvoorbeeld hoe er op
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Meer informatie:
www.butijnenwegink.nl

De dames

van Relatiebeheer makelaardij o.g.

Kelly de Jong (33)
Assistent Makelaar te Schagen

werkzaamheden bestaan onder andere uit het

“Mijn avontuur bij Verheul startte in oktober

Ingrid Kapitein (40)
Relatiebeheer Makelaardij o.g.
te Schagen

2016. Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de

“Zo’n 15 jaar ben ik al werkzaam op het kantoor

koopovereenkomsten en brochures maken en er

kinderopvang vond ik het tijd voor wat anders.

in Schagen. Zodra onze makelaar Bas de Weger

zorg voor dragen dat onze woningen op Funda

Tijdens de zoektocht naar een koopwoning

terugkomt van zijn afspraken, ligt mijn hele bureau

komen te staan.

voor ons gezin, kwam ik veel in contact met

vol met stapels papier. Om de klanten goed te

makelaars. Het beroep sprak me direct aan. Je

kunnen helpen, moeten die stapels netjes in de

Het unieke punt van Verheul vind ik dat we

bent in contact met mensen, mag allerlei huizen

computer verwerkt worden. Dit vind ik het leukste

altijd alle tijd voor onze klanten nemen. We zijn

bekijken, leert daar veel over, je denkt na over

aan mijn binnendienstwerkzaamheden en pak

klantgericht ingesteld. We proberen ons goed in

marketingstrategieën en je bent ook administratief

het dan ook met veel plezier op. Ik orden de boel,

te leven in de situatie en geven graag een advies

bezig. Super veelzijdig en voor mij de perfecte

waardoor Bas weer door kan naar zijn volgende

op maat. De interactie die we hebben met onze

combinatie!

klanten. Verder vind ik de afwisseling ontzettend

klanten vind ik ook meteen het leukste aan mijn

Na een dag mee te hebben gelopen met makelaar

fijn. Geen dag, geen klant, geen huis is hetzelfde.

vak. Daarnaast vind ik het prettig om met onze

Bas de Weger, wist ik het zeker: dit wil ik! Ik

Dat brengt veel uitdaging met zich mee. Bovendien

online systemen te werken. Ik kom immers zelf

mocht mijn stage voor Assistent Makelaar op het

werken we met een fijn team, wat het werk ook

uit het digitale tijdperk, dus het kost me niet veel

kantoor in Schagen doen en daarna ben ik niet

extra leuk maakt.

moeite om hiermee aan de slag te gaan.

meer weggegaan. Inmiddels ben ik geslaagd voor

Het unieke punt aan Verheul vind ik dat alles

De makelaarswereld verandert continu, dus

de opleiding Assistent Makelaar en mag ik onze

onder één dak te regelen is voor de klant. Van

het is van belang dat ik de trends volg. En ook

makelaar Bas de Weger ondersteunen in zijn

het verkopen en kopen van een woning tot de

dat doe ik het liefste online. Ik volg bijvoorbeeld

werkzaamheden. Dit doe ik met heel veel plezier

hypotheek verstrekken en de verzekeringen tot in

belangrijke branchewebsites, zoals Funda, NVM

en enthousiasme. Er is bij Verheul ruimte om

de puntjes verzorgen. We werken met korte lijntjes

en Vastgoedcert. Daarnaast blijf ik up-to-date door

jezelf te ontplooien. André, Hans en Bas zijn zeer

en hebben veel persoonlijk contact met onze

middel van hercertificeringscursussen.”

benaderbaar en maken altijd tijd voor je vrij, net

klanten. Voor beide partijen werkt dit ontzettend

zoals we steevast tijd maken voor onze klanten.

prettig. Bovendien gaan wij altijd een stapje verder

Mijn werkzaamheden zijn zeer divers. Zo

dan de grote, onpersoonlijke kantoren. Wij kennen

ondersteun ik o.a. bij taxaties en aan- en verkoop

onze klanten en daar werken we graag voor!”

van woningen, heb ik contact met alle betrokken

bijhouden van de agenda’s van de makelaars,
telefonisch contact houden met onze klanten,

Irma Singelenberg-Takes (34)
Relatiebeheer Makelaardij o.g.
te Wieringerwerf
“Het allerleukste aan mijn vak is dat ik een
bijdrage kan leveren aan een speciaal moment

vak vind ik het contact met mensen, dat je ze

Ilona Bruin-Manneveld (24)
Assistent Makelaar (ARMT) te
Wieringerwerf

bijvoorbeeld kunt helpen met het vinden van hun

“Als Assistent Makelaar werk ik nu al bijna vijf

plezier onder de paraplu van Verheul. Daarnaast

droomwoning.”

jaar op het kantoor van Wieringerwerf. Mijn

verzorg ik alle voorkomende (administratieve)

partijen en bewaak ik gemaakte afspraken en
beheer het relatiebestand. Het leukste aan dit
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in het leven van de klant: het verkopen of kopen
van een woning. Dit doe ik al tien jaar met veel

Irma, Ilona en José

werkzaamheden op kantoor, zoals de

betrokkenheid is hierbij het kernwoord en daar

zagen we vele collega’s vertrekken. We bleven over

voorbereiding en uitwerking van dossiers, het

maak ik mezelf ook hard voor.”

met een klein team. Inmiddels is het tij voor de
makelaardij gelukkig gekeerd!

plannen van de afspraken en het opstellen van

José Luyt (46)
Relatiebeheer Makelaardij o.g.
te Wieringerwerf

Geen dag is hetzelfde binnen dit vakgebied,

Van veel klanten hoor ik dat ze het fijn vinden dat

“Sinds 1995 ben ik aan boord bij Verheul. Dat deed

werken we ook met strakke deadlines. Zodra

Verheul een brede scala aan kennis in huis heeft.

ik eerst fulltime, maar sinds de geboorte van

iemand een woning bij ons in de verkoop zet, wil

We bieden een diversiteit aan dienstverleningen,

onze zoon Tim en na de start van het eigen bedrijf

hij deze zo snel en mooi mogelijk gepresenteerd

van verzekeringen tot hypotheken, van de

van mijn partner Dennis, werk ik nu parttime.

zien (on- en offline). Bij bezichtigingen is dit idem

schade-afwikkeling tot het pensioen en de aan-

De makelaarswereld is een roerende wereld.

dito, want mensen willen niet weken wachten om

en verkoopbegeleiding. Alle financiële zaken

Rond 1995 was het nog ontzettend rustig in de

een woning te mogen bekijken. Ook als er een

kunnen onze klanten regelen bij één kantoor. En

woningmarkt, maar binnen no-time sloeg dat om.

koop gesloten is, willen beide partijen dit zo snel

dat kantoor bevindt zich ook nog eens in de regio

Als er toentertijd een woning te koop kwam, was

mogelijk afgehandeld hebben. Aan ons dus de taak

van de klant, waardoor men ook gewoon even

deze ook weer in een oogwenk verkocht. Tijdens

om snel en efficiënt te handelen. En laat ik dat nu

het kantoor kan binnenstappen. Persoonlijke

de crisis raakte de woningmarkt in een diep dal en

net ontzettend leuk vinden!”

koopovereenkomsten. Daarnaast ondersteun ik de
makelaars waar ik kan.

waardoor het iedere dag weer een uitdaging is!
Naast dat we vaak met blije mensen werken,

Op pagina 28 staat de foto met de collega’s Kelly en Ingrid.
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De Haukes 86a - Westerland

J.C. Geerligslaan 42 - Anna Paulowna

Ruime hoekwoning met aanbouw en garage nabij de Haukes haven gelegen! De ligging is one
of a kind. Vrij uitzicht over water en landerijen over de Wieringermeerpolder. Tevens op een
steenworp afstand van de jachthaven. Met deze scherpe vraagprijs is er voldoende ruimte om
de woning wat te moderniseren. Voorentree met hal en meterkast. Straatgerichte woonkamer
met dat fantastische uitzicht. Doorloop naar de half open, lichte keuken v.v. een recht keukenblok met onderkastjes, enkele spoelbak en gaskookplaat. Deur naar bijkeuken met plavuizen,
wasmachineaansluiting, toegang tot toilet, kelder en kelderkast. Het toilet is tot circa 1,5
meter betegeld en heeft een staand closet. Deur naar extra berging / bijkeuken met wasdrogeraansluiting. Hier is plek voor een vriezer en koelkast. Deur naar buiten en een deur naar de
schuur met cv-ketel opstelling. Op de 1e etage zijn 3 slaapkamers. Alle slaapkamers hebben
een lichte vinyl vloer, ramen en radiator. Grote voortuin met bestrating en beplanting. Aan de
achterzijde voornamelijk bestrating, schuttingen, coniferen haag, houten tuinhuis en garage.

Pluspunten in overvloed bij deze ruime en keurig onderhouden 2/1 kap woning met garage.
Denkt u bijvoorbeeld maar aan de aangebouwde woonkeuken, zonnige tuinligging of de moderne en luxe badkamer. Maar ook aan de 4 prima slaapkamers en de ruime garage met
bergzolder welke inpandig te bereiken is. De woning is in de afgelopen jaren gemoderniseerd
en vergroot. Er is aan de achterzijde een ruime woonkeuken geplaatst in 2009. Op de eerste
verdieping is er een dakopbouw geplaatst, waardoor zowel de slaapkamer als de badkamer
zijn vergroot. Daarnaast is er op de 2e verdieping nog een (kunststof) dakkapel geplaatst. De
voor- en achtertuin zijn vernieuwd en ingericht met sierbestrating, beplanting en erf afscheiding. De eigen oprit is opnieuw bestraat en biedt plaats aan 2 auto’s. Het buitenschilderwerk
is professioneel gedaan door fa. Hengeveld in 2016. Echt een plaatje van een woning, dus kom
gauw kijken!

Vraagprijs: € 275.000,-- k.k.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

De Langeloop 10G - Schagen

De Langeloop 12Y - Schagen

Deze bedrijfsruimte is zeer netjes afgewerkt en leent zich voor meerdere doeleinden. Zo is
er via de loopdeur een fraaie entree/showroom en via de 3,7 meter hoge overheaddeur kom
je in de hoge bedrijfsruimte. Aan de achterzijde hiervan is een werkplaats gemaakt en deze
is gescheiden door dubbele deuren en raampartijen. Naast de trapopgang bevindt zich ook
de toiletruimte met hangend closet, urinoir en wastafel. Op de middels een staalconstructie
ingebouwde verdieping is de ruime pantry met kantoor en grote opslagruimte. Het keukenblok
in de pantry is uitgerust met een koelkast, 4-pits gasfornuis met oven, afzuigkap, spoelbak
en close-in-boiler. Het hele pand is voorzien van cv-ketel met radiatoren en een heater in de
bedrijfsruimte.

Op dit Businesspark bieden we deze fraai afgewerkte unit te huur aan. De startende ondernemer vindt in deze unit een prima afgewerkte kantoorruimte en opslagruimte. De ruimte heeft
een entree/hal, toilet, kantoor met aan twee zijden ramen, pantry en opslagruimte met een
3 meter hoge overheaddeur. De huurprijs is gezien afwerking en ruimte zeer scherp en biedt
zodoende ruimte om als bedrijf te groeien. U hoeft enkel meubels mee te nemen en u kunt
beginnen.

Vraagprijs € 199.000,- k.k. en exclusief btw

Huurprijs € 695,- exclusief btw per maand en servicekosten.
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Dirk Lubbertstraat 8a - Breezand

Dr Sicco Mansholtstraat 1 - Wieringerwerf
Kantoren of praktijkruimte van 200 m² in het centrum van Wieringerwerf. Voor een ondernemer
met een adviespraktijk en dienstverlening is deze kantoor-praktijkruimte een ideale werkomgeving. De ruimte van ca. 200 m² is nu in gebruik als huisartsenpraktijk. De entree is met
elektrische schuifdeuren, wachtruimte met meubilair, apothekersruimte, 3 spreekkamers,
behandelkamer en kantine met keuken. Bouwkundig solide gebouwd en geheel geïsoleerd,
spouwmuren. Keurige afwerking met marmoleumvloeren en systeemplafonds met tl verlichting. Verwarming middels radiatoren. Middels het appartementsrecht is de eigenaar lid van de
VVE met jaarlijkse servicekosten.

Wauw! Wat een fantastisch appartement is dit. Zoekt u een ruim en licht appartement waar
u werkelijk niets aan hoeft te doen? Dan bent u hier zeker aan het juiste adres! Aan ruimte
geen gebrek, want dit appartement telt maar liefst 208 m²! Het geheel is in 2008 compleet
verbouwd en gerenoveerd. De woonkamer is gigantisch en heeft een sfeervolle houtkachel en
veel raampartijen wat de ruimte heerlijk licht maakt! De open keuken is in een U-opstelling en
heeft alle denkbare inbouwapparatuur, waaronder een 5-pits gaskookplaat met wokbrander,
afzuigkap, koelkast, vaatwasser, combimagnetron en meer dan voldoende kast- en bergruimte. Separaat toilet met wandcloset en een fontein. De bijkeuken biedt plek aan de wasmachine
en wasdroger. Ook hangt hier de cv-ketel, merk: Nefit HR Combi, bouwjaar 2008. Verder is er
voldoende ruimte voor een vriezer en een tweede koelkast. Er zijn in totaal 3 riante slaapkamers, allen keurig afgewerkt en v.v. een laminaatvloer.

Bieden vanaf € 225.000,- k.k.
Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 295.000,- k.k. excl. btw.
Servicekosten vve € 130,- per maand

Elftstraat 24 - Hippolytushoef

Fazantstraat 47 - Wieringerwerf
Midden in het centrum van Wieringerwerf staat deze bungalow met losse garage. De woning
dient gemoderniseerd te worden, maar biedt daar alle ruimte voor! De plek is fantastisch, want
alle winkelvoorzieningen zijn letterlijk om de hoek en toch biedt de plek ook veel privacy! De
bungalow heeft een woonkamer, keuken, toilet, 2 slaapkamers, een badkamer en een grote
bergzolder over de gehele lengte en breedte. In de tuin staat een losse garage van ca. 7,5 x 4
meter, een losse stenen berging van ca. 3 x 3,5 meter en een broeikas! De tuin ligt rondom en
biedt veel privacy en de gehele dag zon! Echt een heerlijk rustige plek om te wonen! Parkeren
kunt u op eigen erf aan de achterzijde. Riante kavel van 483 m²

Leuke starterswoning in het centrum van Hippo op loopafstand van de winkelstraat. Typisch
een geval van klein maar fijn en evengoed voldoende ruim. De woning is ingedeeld met
een keuken, voorzien van diverse apparatuur en een lichte, maar knusse woonkamer met
houten vloer en balken plafond. Zowel de keuken als de woonkamer worden verwarmd door
gaskachels.
De verdieping daar vindt u de volledige betegelde badkamer met douche en wastafel. Er
zijn twee lichte slaapkamers beide met houtenvloer en gespoten wanden en plafonds. De
bergzolder is bereikbaar met een steektrap. Achter de woning een zonnig plaatsje met houten
berging.

Vraagprijs € 112.500,- k.k.

Vraagprijs € 245.000,- k.k.
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Bedrijfsfysiotherapie

voorkomt verzuim
Elke ondernemer met personeel krijgt er wel eens mee te maken: een medewerker
die lichamelijke klachten heeft en daardoor beperkt wordt in zijn werk of, erger
nog, hierdoor in de ziektewet raakt. Dit kost het bedrijf niet alleen veel geld, het
kan ook de werksfeer en de andere werknemers beïnvloeden. Gelukkig is er een
oplossing in de vorm van bedrijfsfysiotherapie. Jeroen Zandstra, eigenaar van FIA
Bedrijfsfysiotherapie en inmiddels 18 jaar werkzaam als (bedrijfs)fysiotherapeut,
legt uit wat hij voor ondernemingen in Noord-Holland kan betekenen.

computer moeten zitten of bij internationale
vrachtwagenchauffeurs. Maar klachten kunnen
ook opborrelen door mentale ongemakken.”
Jeroen en de andere fysiotherapeuten van FIA gaan
altijd het gesprek aan met hun patiënten, zodat de
oorzaak van de klacht kan worden achterhaald.
“Als je huwelijk op de klippen loopt of als je te
maken hebt met ziekte en zeer in de familie, is het

Breed pallet aan diensten

de slag kunnen. “Dit doen wij op een holistische

niet gek dat je lichaam daarop reageert. In zo’n

FIA Bedrijfsfysiotherapie heeft een compleet pallet

manier, want fysiotherapie is slechts één stukje

geval verwijs ik iemand door naar bijvoorbeeld een

aan diensten. Jeroen en zijn team behandelen

van de puzzel. Klachten kunnen onder meer

coach die daar gespecialiseerd in is.

lichamelijke klachten van werknemers, zodat

voortkomen uit een verkeerde houding.

Ons doel is om mensen verder te helpen en niet

zij gezonder en gelukkiger op de werkvloer aan

Dit zie je vaak bij mensen die lang achter een

in een vicieuze cirkel te laten ronddwalen. Als
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Eens per maand gaan Robert of ik langs op de
werkplek. Dit is een laagdrempelige manier om
medewerkers de kans te geven om advies in te
winnen over hun eventuele klachten of over de juiste
werkhouding om klachten te voorkomen. Daarnaast
check ik of de medewerkers de adviezen ook
praktiseren. Deze adviesspreekuren kunnen dus op
een kantoor zijn, maar ook bijvoorbeeld op de vloer
bij een slagerij of bij een vrachtwagenchauffeur in
de cabine. Overal waar gewerkt wordt, kun je onze
expertise inhuren, zodat we samen het verzuim
tegen kunnen gaan!”

Ergnomisch advies
Aangezien Jeroen en Robert regelmatig op diverse
werkplekken komen en constateerden dat veel
werkplekken verkeerd zijn ingericht, geven ze ook
ergonomisch advies en voeren ze beeldschermen werkplekonderzoeken uit. “Daarbij wordt elke
individuele werkplek in de organisatie bekeken en
daar geven we een advies over. Op die manier kan
de werkgever door relatief kleine aanpassingen te
doen preventief klachten voorkomen.”
Ook kan het tweetal worden ingezet om een RI&E
(risico-inventarisatie en -evaluatie) te formuleren
medewerkers na een ziekteverzuim van een paar

is nog altijd beter dan genezen!”

en een PMO (periodiek medisch onderzoek) uit te

maanden door ons weer in het bedrijf, al dan niet

Om die wens kracht bij te zetten, heeft Jeroen

voeren. “De Arbowet verplicht iedere werkgever

in een andere functie, kunnen meewerken, dan ben

samen met zijn collega Robert Jansen een speciale

om hieraan te voldoen. Veel bedrijven weten niet

ik een gelukkig mens!”

training tot ergocoach in het leven geroepen.

goed welke regels hier nu eigenlijk aan verbonden

Voorkomen is beter dan genezen

“We leren ondernemers, leidinggevenden en

laten uitzoeken. Op zo’n moment sluiten wij graag

Maar niet alleen het rehabiliteren

BHV’ers klachten te signaleren, voordat ze zo ver

aan, zodat wij het bedrijf volledig kunnen ontzorgen

van medewerkers is een doel van FIA

gevorderd zijn dat er verzuim ontstaat. Dit begint

met onze expertise.”

Bedrijfsfysiotherapie. Het bedrijf wil de klachten

met goed kijken en luisteren naar je collega’s.

juist tegengaan, zodat er zo min mogelijk

Staat iemand kreunend op uit zijn stoel of zie je dat

Kennismaken met FIA

wordt verzuimd. Daarvoor heeft Jeroen het

iemand aan zijn nek trekt, dan kunnen we met FIA

Naast bedrijfsfysiotherapie en alle facetten die

‘stoplichtmodel’ bedacht.

hier direct op inspelen. De mensen die onze training

daarmee te maken hebben, biedt FIA andere

“Het is heel simpel. Een stoplicht heeft drie

volgen zijn dus de ogen en oren op de werkvloer.

diensten, zoals dry needling, medische fitness en

kleuren: rood, oranje en groen. Bij ons staat

Zodra zij iets signaleren, geven ze aan of dit rood,

medical taping aan. Alle informatie over de diverse

rood voor lichamelijke klachten die in het bedrijf

oranje of groen is en ondernemen wij direct actie,

specialisaties vindt u hier:

voor verzuim zorgen. Oranje geeft aan dat er

zodat de klacht snel kan worden verholpen of zelfs

www.fia-fysiotherapie.nl/bedrijfsfysiotherapie.

lichamelijke klachten zijn bij medewerkers, maar

niet eens hoeft te ontstaan.”

zijn en het kost ze veel tijd/geld om dit intern te

Liever persoonlijk contact? Jeroen en Robert

dat er nog geen verzuim is en bij groen ga je
preventief klachten, en dus verzuim, behandelen.

Het tweetal geeft daarnaast adviesspreekuren.

komen graag vrijblijvend bij u langs voor een

Naar die laatste stap wil ik graag toe. Voorkomen

“Dit doen we ook bij Verheul in Anna Paulowna.

kennismakingsgesprek.
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Gemeenelandsweg 15 - Hippolytushoef

Deze grote, halfvrijstaande woning met garage, extra grote en lichte woonkamer, openslaande tuindeuren op het zuiden en vrij en weids uitzicht, is op de
begane grond volledig rolstoelvriendelijk aangepast en heeft vele mogelijkheden voor o.a. mantelzorg, rolstoel gebruiker, groot gezin, bed en breakfast,
praktijk of kantoor aan huis. De lichte woonkamer met mooie laminaatvloer
heeft een grote schuifpui en aan de achterzijde in de achterslaapkamer is
voorzien van openslaande tuindeuren op het zuiden en is aangesloten op een
eigen badkamer. De hoekkeuken is netjes en voorzien van inbouwapparatuur.

Aansluitend treft u de praktische bijkeuken. Op de 1e etage zijn 5 slaapkamers en de fraaie 2e badkamer met toilet, wasmeubel, bad en douche en nog
een aparte betegelde 3e toilet plus nog een apart betegelde wasgelegenheid.
2 zolderruimtes, waarvan een met vaste trap. Ruime berging/garage met
overkapping in de prachtige, op het zonnige zuiden gelegen achtertuin met
diverse sierbeplanting en bestrating. De woning is grotendeels geïsoleerd,
goed onderhouden en is recent buitenom geschilderd.

Vraagprijs € 242.500,- k.k.
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Heerenweg 72 - Barsingerhorn

Hofstraat 100 - Den Oever
Knusse vrijstaande woning gelegen in het centrum van Den Oever. De woning is geheel gerenoveerd in de periode van 2000 tot 2006. De sfeervolle woonkamer heeft een laminaatvloer,
zit plateau en een open haardhoek, luxe U-vorm keuken met natuurstenen granieten werkblad
en inbouwapparatuur. Pluspunt is de nieuwe badkamer van 2005 met spotjes in het plafond,
vloerverwarming, douchecabine, hangend closet en badmeubel. Boven zijn nog 2 ruime slaapkamers met dakkapel. De achtertuin is voornamelijk voorzien van sierbestrating en heeft een
houten tuinchalet, fruitbomen en schuttingen rondom. Gelegen op een perceel van 179 m².
Eventueel is een ruime garage van ca. 25 m² op 50 meter afstand van de woning extra erbij
te koop.

Dit royale woonhuis ligt op een grote kavel en heeft heerlijk vrij uitzicht over de voor- en
achterliggende weilanden. De woning is in de jaren ‘90 nieuw opgetrokken, dus de isolatie en
bouwmaterialen zijn prima in orde. De woonkamer is zeer ruim en helemaal met de aansluitende serre. Hier zijn grote raampartijen aangebracht waardoor je een prachtig uitzicht hebt
over de weilanden. Via de tussenkamer annex eetkamer kom je in de grote garage/schuur met
elektrische overheaddeur, wasmachineopstelling en keukenblok. Op de verdieping van deze
garage is veel bergruimte en een aansluiting voor het toilet. Aan de voorzijde van dit pand is
de slaapkamer met eigen badkamer. Deze heeft een ligbad, inloopdouche en wastafel. Op de
eerste verdieping zijn nog eens 2 slaapkamers, veel bergruimte en een tweede badkamer. De
tuin is gericht op het zuiden, heeft een prachtig vrij uitzicht en is fraai aangelegd met diverse
terrassen, houten veranda met terras en grote vijver voor de kooikarpers. Aan de voorzijde van
de woning is ruimte voor meerdere auto’s.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Kruiszwin 4528 - Julianadorp

Molenveld 1 - Hippolytushoef
Deze halfvrijstaande woning en loods bieden veel mogelijkheden. De loods van 2007 is 15
x 8 mtr. met deels een zolderruimte, houtkachel, elektrische overheaddeur van 3 x 3 mtr.
en veel bergruimte. De woning heeft een moderne inrichting, zoals de comfortabele keuken
met kookeiland en veel inbouwapparatuur, lichte woonkamer met houtkachel en studiehoek.
Boven zijn 3 ruime slaapkamers met airconditioning/verwarminginstallatie, luxe badkamer
met douchecabine, ligbad en badmeubel. Heerlijke veranda en rondom tuin met gazon en
beplanting, tuinhuis en houtberging/afdak. Op het erf is een ruim verhard parkeerterrein (ca.
200 m²). Kavel 1.015 m².

In een rustige straat met een winkelcentrum om de hoek staat deze riante voormalige ‘KLM’woning met inpandige garage. De heerlijk ruime woonkamer heeft een sfeervolle gashaard,
fraaie pvc vloer met vloerverwarming en heeft zicht op de prachtige tuin. De landelijke open
keuken heeft een natuurstenen werkblad, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, dubbele
spoelbak, vaatwasser, koelkast, vrieskast en voldoende kastruimte. De ruime inpandige garage is maar liefs 5.80m lang en heeft een elektrische overheaddeur. De aansluitende bijkeuken
is praktisch met witgoedaansluiting en toegang tot de achtertuin. Op de 1e verdieping zijn 3
ruime slaapkamers waarvan 1 met vaste kast en lades. Geen koude voeten meer in de luxe
badkamer met vloerverwarming, inloopdouche, dubbele wastafels en 2e toilet.

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.
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Anton van der Wulp
Gecertificeerd Financieel Planner,
Register Financieel
Echtscheidingsadviseur,
Erkend Hypothecair Planner

Anton van der Wulp (47) is sinds 1996 werkzaam bij Verheul. Met toeval kwam de
toenmalige verzekeringsadviseur met het bedrijf in contact. “In die tijd zochten
mijn vrouw en ik een woning in Anna Paulowna en zo kwamen we in aanraking met het
nieuwbouwproject Elshof, waarin Gerda en Peter Verheul ons adviseerden. Een jaar
later werkte ik bij Verheul en regelde ik zelf mijn hypotheek!”

Deze carrièreswitch was eigenlijk een logische

en Erkend Hypothecair Planner.” Het enige dat

Register Financieel Echtscheidingsadviseur is

stap voor Anton, want hij wilde graag meer leren

Anton heeft laten vervallen is het diploma voor

het nieuwste vakgebied van Anton. Dit diploma

om zijn horizon te verbreden. Bij zijn vorige

pensioenadviseur. “Aangezien het ontzettend veel

heeft hij in 2015 behaald. “Hier heb ik bewust voor

werkgever was dit niet mogelijk, terwijl het bij

tijd kost om alle diploma’s up-to-date te houden

gekozen. Enerzijds omdat de doelgroep ‘starter

Verheul werd aangemoedigd. Door die kansen is

en de vakkennis continu te optimaliseren, moest

hypotheek’ in de nabije toekomst kleiner gaat

Anton een veelzijdige spil in het web geworden.

ik een schifting maken. Gelukkig kunnen mijn

worden, vanwege het groeiend aanbod aan digitale

“Ik heb alle diploma’s behaald die een aanvulling

collega’s het stukje pensioen goed oppakken,

adviezen. Hierin volgt Verheul ook nauwgezet

waren op mijn kennis en kunde. Daarom

zodat ik het mijn klanten gewoon kan aanbieden.

de markt. Anderzijds omdat het percentage

ben ik nu Gecertificeerd Financieel Planner,

Dat is één van de krachten van Verheul: Samen

scheidingen hoger wordt. Die groep wil ik graag

Register Financieel Echtscheidingsadviseur

ontzorgen we de klant.”

helpen om alles goed en netjes af te handelen
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op financieel gebied. Deze dossiers blijven zeer

Julianadorp. Een nieuwe omgeving, een nieuwe

voren. Maar ik maak wel echt bewust tijd voor

ingewikkeld en zijn met slechts een digitaal

uitdaging en veel nieuwe klanten. Maar Anton

privézaken. Een voorbeeld: Mijn veertienjarige

advies gewoonweg niet te behandelen.” Doordat

kan vanuit deze locatie ook de bestaande klanten

zoon doet aan wedstrijdzwemmen en daar zijn

de kennis en werkzaamheden van Anton zo

prima bedienen. “Voor sommige klanten uit

mijn vrouw en ik als official nauw bij betrokken.

divers en breed zijn, kan hij bij een scheiding nog

Den Helder en Julianadorp was het kanaal een

Op die manier hebben we gelukkig veel

meer betekenen voor de klant. “Op die manier

drempel, nu niet meer.”

qualitytime samen! Daarnaast vind ik het heerlijk

kan ik de klant extra goed van dienst zijn en dat is

om me ‘s avonds in het zweet te werken met de

precies mijn missie!”

Deze nieuwe uitdaging vergt samen met de brede

hardloopclub. Daar krijg ik weer nieuwe energie

Sinds het voorjaar van 2017 werkt Anton vanuit

vakkennis die Anton periodiek moet bijhouden

van. Heerlijk!”

het nieuwe kantoor aan de Schoolweg 10 in

veel vrije tijd. “Dat is niet erg, dat wist ik van te
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Schelphorst 22B1 - Wieringerwerf

Schelphorst 22A1 - Wieringerwerf
Deze bedrijfsunit uit 2002 is 190 m² op de begane grond en ook nog eens een zolderetage (met
stevige smalle stalen trap bereikbaar) van 150 m². De begane grondvloer is van beton en de
verdiepingsvloer is van hout. Grote handmatige overheaddeur aan voorzijde.
Extra: Nu loopt een SDE subsidie aanvraag, waardoor met de daken elektriciteit opgewekt kan
worden. Hiermee wordt voor de VVE elk jaar 8 duizend euro gegenereerd.

Deze bedrijfsunit van 2002 heeft een oppervlakte van 70 m² op de begane grond en een etage
(met stevige trap bereikbaar) van 70 m². De begane grondvloer is van beton en de verdiepingsvloer is van hout. Grote handmatige overheaddeur 4 x 4 mtr. aan voorzijde en aparte loopdeur.
Omliggende terrein gezamenlijk eigendom. Gelegen naast autosnelweg A7.
Extra: Nu loopt een SDE subsidie aanvraag, waardoor met de daken elektriciteit opgewekt kan
worden. Hiermee wordt voor de VVE elk jaar 8 duizend euro gegenereerd.
Vraagprijs € 70.000,- k.k. (geen BTW van toepassing)

Vraagprijs € 160.000,- k.k. (geen BTW van toepassing)

Servicekosten € 250,-- per jaar

Servicekosten € 250,-per jaar

(opstalverzekering, straatwerk, onderhoud)

(opstalverzekering, straatwerk, onderhoud)

Nieuw lidmaatschapsgeld voor een lid

Nieuw lidmaatschapsgeld voor een lid

van de VVE Schelphorst 22 ABC € 100,-

van de VVE Schelphorst 22 ABC € 100,-.

Schelphorst 22A4 - Wieringerwerf

Schelphorst 22A7 - Wieringerwerf
Deze bedrijfsunit van 2002 is maar 7 x 20 mtr., dus 140 m² op de begane grond en ook nog
eens een verdieping (met stevige trap bereikbaar) van 110 m². De begane grondvloer is van
beton en de verdiepingsvloer is van hout. Grote handmatige overheaddeur aan voorzijde en
aparte loopdeur.
Extra: Nu loopt een SDE subsidie aanvraag, waardoor met de daken elektriciteit opgewekt kan
worden. Hiermee wordt voor de VVE elk jaar 8 duizend euro gegenereerd.

Deze bedrijfsunit van 2002 is 60 m² op de begane grond en een verdieping (met stevige trap
bereikbaar) van ca. 50 m². De begane grondvloer is van beton en de verdiepingsvloer is van
hout. Grote overheaddeur 4 x 4 mtr. en aparte loopdeur aan voorzijde. Meterkast met gasmeter
en elektrameter.
Extra: Nu loopt een SDE subsidie aanvraag, waardoor met de daken elektriciteit opgewekt kan
worden. Hiermee wordt voor de VVE elk jaar 8 duizend euro gegenereerd.

Vraagprijs € 130.000,- k.k. (geen BTW van toepassing)

Vraagprijs € 60.000,- k.k. (geen BTW van toepassing)

Servicekosten € 250,-per jaar

Servicekosten € 250,-per jaar

(opstalverzekering, straatwerk, onderhoud)

(opstalverzekering, straatwerk, onderhoud)

Nieuw lidmaatschapsgeld voor een lid

Nieuw lidmaatschapsgeld voor een lid

van de VVE Schelphorst 22 ABC € 100,-.

van de VVE Schelphorst 22 ABC € 100,-.
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Van Ewijcksvaart 5, Anna Paulowna

Met aan de voorzijde uitzicht op de Ewijcksvaart en Landgoed Hoenderdaell
een woning met praktijkruimten met een inhoud van maar liefst 1.140 m³
op een kavel van 3.620 m². Dit vrijstaande woon/werkpand heeft een karakteristieke uitstraling met rondom vrij uitzicht. Het pand is in 1862 gebouwd
als meekrapstoof (drogerij) en heeft van 1896 tot 1992 dienst gedaan als
dokterspraktijk. Tussen 1992 en1998 heeft het pand een grondige renovatie
ondergaan. Aparte praktijkentree met hal, 4 werkkamers/kantoren en toilet.

Zeer recent in oude stijl herbouwde privé-entree met vestibule. Trap leidt
naar 1e etage met sfeervolle woonkamer, aparte woonkeuken en toilet. Op
de 2e etage 4 slaapkamers en een badkamer met douche en toilet. De 3e
etage dient als grote bergzolder. Rondom de woning ligt een grote en mooi
aangelegde tuin met gazon, bomen, beplanting en paadjes. Het pand is uiterst geschikt als praktijkwoning of als combinatie werken/wonen. Met in de
achtertuin natuurgebied Kruiszwin.

Vraagprijs € 465.000,- k.k.
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Brugstraat 4b - Middenmeer
Aan de Brugstraat in Middenmeer staat deze bijzonder ruime bungalow met eigen parkeerplekken voor de deur! De
rechterzijde van het voormalig bankgebouw/bibliotheek wordt verbouwd tot bungalow en heeft een zij-tuin en voortuin met parkeergelegenheid. De bungalow wordt opgeleverd met een keuken, badkamer en toilet. Er is ruimte voor
5 slaapkamers, maar kan ook met 2 slaapkamers worden opgeleverd. De vele raampartijen maken de woonkamer
heerlijk licht. Het geheel kan naar wens worden afgewerkt. Kubsinhoud 501 m³ en gebruiksoppervlakte wonen 126
m². Het voormalig bankgebouw wordt verbouwd tot een tweetal woningen. Belt u ons gerust voor meer informatie!

Vraagprijs € 180.000,- k.k..

Helfrichlaan 9 - Wieringerwerf
Deze ruime vrijstaande bungalow is gelegen op loopafstand van het winkelcentrum. Tevens is de mooie groene tuin
met gazon en beplanting een oase van rust. De woning is prima onderhouden. De verlengde garage van 11 meter
lang biedt parkeer- en hobbyruimte. Op de begane grond zijn 3 slaapkamers en 2 badkamers die keurig afgewerkt
zijn. Vanuit de woonkeuken aan de achterzijde loopt u zo naar het terras en de heerlijke tuin met pruimenboom. De
lichte keuken heeft een granieten blad, keramische kookplaat en veel kastruimte. De woonkamer met parketvloer
heeft ook een tuindeur naar het zij-terras. De kavel is maar liefst 729 m² en de woning is 460 m³.

Vraagprijs € 310.000,- k.k.
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VERKOCHT
Westfriesedijk 23A - Winkel

Wethouder Kloostermanlaan 12 - Anna Paulowna
Aan een kindvriendelijk en rustig woonerf staat deze keurige middenwoning. De woning is
zeer goed onderhouden en in de loop der jaren gemoderniseerd. Zo is de gehele begane grond
gestuukt en is er een nieuwe keuken geplaatst in 2010. In 2016 zijn de kozijnen op de eerste
verdieping vervangen door kunststof kozijnen met dubbelglas. U komt binnen in een voorentree (gerenoveerd in 2017) met vaste schuifkast en meterkast v.v. 4 groepen, kookgroep en
een aardlekschakelaar. De woonkamer is netjes ingericht en biedt uitzicht over het woonerf
aan de voorzijde. De keuken is aan de achterzijde en is modern ingericht met mat witte kastjes
en diverse inbouw apparatuur, zoals een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, combi-magnetron,
koel vriescombinatie en elektrische oven. Het toilet vindt u in de hal met de trap naar de eerste
verdieping. Op de eerste verdieping zijn 2 slaapkamers en een gigantische badkamer met een
ligbad, douche, wandcloset, wastafelmeubel en elektrische vloerverwarming.

Polderschoonheid in ‘n historische lijst! Half verscholen, in ‘t rijk geschakeerde groen van
de (in 1847 drooggevallen) Groetpolder, ligt de ruime helft van ´De Heerencoogh´. Een uit
1875 daterende Westfriese stolp met bijgebouwen en eigen parkje: de ‘Heerlijkheid van Winkel’. Schitterend gelegen aan de historische Westfriese dijk met vrij uitzicht en een zee aan
ruimte. Met maar liefst 323 m² woonruimte en ruim 3000 m² grond. Een historische setting,
voor hedendaags leven en wonen, in de handpalm van de uit circa 1300 daterende Westfriese
Omringdijk. Vrijbrief voor geluk en zielerust, temidden van ‘n zichzelf voorbijsnellende wereld.
‘Alles’ kan hier. Tuinieren, in de hangmat, buitenspel beoefenen, in je ‘niksie’ rondlopen, ‘n alcoholische versnapering nuttigen, in de grote schuur ‘studderen’, aan schreeuwtherapie doen
met je partner of hard achter hem of haar aan rennen, onder de indruk van polderschoonheid
sprakeloos naar de horizon staren, of op het ruime erf je bolide poetsen. Maar wat je ook doet:
je hebt van niemand last en niemand heeft last van jouw bevoorrecht wonen.

Vanafprijs € 169.000,- k.k.
Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

VERKOCHT
zeis 33 - Wieringerwerf

Hofstraat 88 - Den Oever
Ruime vrijstaande woning van 1985 met aangebouwde garage in het centrum van Den Oever.
Deze solide gebouwde woning heeft een ruime L-vorm woonkamer met veel raampartijen wat
de woonkamer heerlijk licht maakt. Woonkeuken in hoekopstelling met doorloop naar handige
bijkeuken. Bijkeuken met wasmachine plek en cv-ketel, toilet en garage. Op de eerste etage
zijn drie slaapkamers en de badkamer van 2010. Met een vlizotrap is de ruime bergzolder te
bereiken. De woning is altijd keurig onderhouden. In 2016 is de buitenzijde geschilderd en de
topgevels vervangen door keralit-kunststof. Rondom het huis ligt een prachtige tuin van wel
650 m² met altijd wel een plekje in de zon. Veel privacy in de achtertuin en toch midden in het
centrum gelegen, waar vind je nog zoiets moois?

Deze twee-onder-één-kap woning is tip top onderhouden. Aan de voorzijde heeft u vrij uitzicht
op gemeente groen. Via de zij-entree komt u in de hal met vernieuwd toilet. De woonkamer
met fraai houten parketvloer is verlengd tot een heerlijke woonkeuken. In de aanbouw is
ook de hoekkeuken met vernieuwde apparatuur (2017). De garage is verbouwd tot deels een
entree/portaal en deels tot grote berging met werkblad en aansluitingen voor wasmachine- en
wasdroger. Boven zijn drie slaapkamers en een nieuwe badkamer (2014). Via een vaste trap is
de zolder bereikbaar met CV ketel en veel bergruimte. Achter de woning ligt een keurige tuin
met terras, gazon, houten tuinhuis (nieuw 2015), beplanting en rondom coniferenhagen (zomer
en winter een groene erfscheiding). De woning heeft een inhoud van ca. 440 m³ en staat op
een totale kavel van 272 m² eigen grond.

Vraagprijs € 255.000,- k.k.

Vraagprijs € 297.000,- k.k.
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Als u door Slootdorp rijdt, ruikt
u het niet, maar daar zit de beste
knoflookteler van Nederland:
Biesheuvel Knoflook. Sinds 2008
heeft eigenaar Arjan Biesheuvel
(52) zijn focus helemaal op de
knoflook gelegd en heeft hij zijn
andere gewassen, zoals aardappels
en uien, vaarwel gezegd. “In 1986
heb ik al het akkerbouwbedrijf van
mijn vader Jan overgenomen en hij
pushte me om mijn eigen teelt op
te zetten. Dat werd knoflook.” Een
gouden keus, bleek al gauw.

Knoflook

is niet zomaar knoflook
Gedroogd versus vers

De knoflookteler refereert hiermee naar de

rond. “In januari komt er een lading uit Zuid-Afrika,

Knoflook wordt vaak in één zin genoemd met

bewustere en gezondere eetgewoonten van

in februari is Egypte aan de beurt en rond mei

een stinkende adem, maar niets is minder waar.

tegenwoordig. “Iedereen wil weten wat hij in

krijgen we knoflook binnen uit Zuid-Europa. We

Knoflook is niet zomaar knoflook namelijk. Arjan

zijn mond stopt en het liefst moet dat nog zo

kennen deze telers allemaal persoonlijk, want ze

legt uit: “Veel mensen kennen de gedroogde

natuurlijk mogelijk zijn. Ik vind dat een zeer

moeten voldoen aan onze strenge eisen. Alleen

knoflook van de supermarkt. Die Chinese

goede ontwikkeling, want de smaakversterkers/

op die manier kunnen we de kwaliteit garanderen

droge bolletjes die je in een netje koopt. Deze

kunstmatige toevoegingen die anno 2018 in het

die we beloven.” Dit gaat zelfs zo ver, dat in Egypte

knoflook ruikt inderdaad enorm sterk en door

eten zitten zijn echt niet goed voor je. Knoflook is

een speciaal soort knoflook voor Biesheuvel wordt

de zwavelverbindingen die een gedroogde teen

een natuurlijke smaakversterker en ook nog eens

geteeld. “Egypte staat bekend om de dertig tenen

ontwikkelt, gaat ook de adem sterk ruiken. Bij

gezonder dan bijvoorbeeld zout. Dan is de keuze

per bol, maar mijn afnemer Albert Heijn wil niet

verse knoflook is dit nauwelijks het geval.”

snel gemaakt, toch!”

meer dan 15 tenen in een bol hebben. Aan die

Arjan snapt dan ook niet waarom consumenten

Met knoflook de wereld rond

nog steeds voor deze soort knoflook kiezen, terwijl

Biesheuvel teelt niet alleen de Nederlandse

Het coma-geheim

er een heerlijke verse variant van is. “Ik blijf

knoflook, want dan zou het bedrijf slechts een

De Nederlandse knoflook wordt in juni geoogst

prediken voor de verse knoflook en ooit zullen we

gedeelte van het jaar knoflook kunnen leveren.

en die kan tot eind december worden bewaard.

de strijd winnen!”

In principe gaat het bedrijf in een jaar de wereld

“Het geheim zit ‘m in het lage zuurstofgehalte

vraag kunnen we op deze manier voldoen.”
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in onze koelcellen. Nadat de knoflook van het

slimme oplossing voor bedacht. “Sinds enkele

niet op elke hoek van Nederland. Dat brengt

land komt, koelen we deze eerst versneld terug.

jaren verwerken we dit in eindproducten, zoals

ook meteen een mooie uitdaging met zich mee,

Daarna zorgen we ervoor dat ze in een andere cel

knoflookpuree, aioli en knoflookmayonaise. Op

want we moeten bijna alles zelf ontdekken en

in een soort coma raken, door zo weinig mogelijk

die manier hebben we weinig afval en kunnen we

uitvinden. Mede daardoor hebben we sinds kort

zuurstof te geven. Maar niet te weinig, want dan

een grotere doelgroep bedienen.” Inmiddels levert

een voedseltechnoloog in dienst, die de hele dag

stikken ze. Door ze in coma te houden, kunnen ze

Biesheuvel deze eindproducten aan sausgiganten,

proeven en testen uitvoert met als uitgangspunt

niet verder groeien, maar blijven ze wel vers!” De

zoals Remia en aan horecaketens, zoals Van der

nieuwe producten ontwikkelen. En zo blijven we

goudklompjes van Biesheuvel worden vervolgens

Valk. Maar ook de ‘kleine’ consument wordt door

innoveren bij Biesheuvel. Mijn vader is grondlegger

uit hun coma gehaald, wanneer het tijd is om ze

de knoflookteler bedient. In onze boerderijwinkel,

van al dit moois en ik weet zeker dat hij ontzettend

te exporteren naar o.a. Duitsland, Oost-Europa,

de online shop, bij slagerijen en speciaalzaken

trots is dat ik samen met mijn team van betrokken

België en Scandinavië.

èn sinds kort ook bij supermarkt DEEN, zijn

medewerkers zijn nalatenschap steeds een

kleinere verpakkingen te koop met overheerlijke

beetje verder laat groeien”, aldus de nuchtere

Knoflookpuree en meer

knoflookproducten.

Slootdorpse knoflookteler.

Uiteraard heeft Biesheuvel, net als elke andere

Alles, van knoflookbol tot knoflookketchup, wordt

agrariër, af en toe schoonheidsfoutjes in zijn

‘in huis’ in Slootdorp bedacht, ontwikkeld en

gewas zitten. Daar heeft Arjan echter een

uitgevoerd. “Knoflooktelers vind je nu eenmaal
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Meer informatie:
BiesheuvelKnoflook.nl.

Kelly, Bas en Ingrid
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Bas de Weger
NVM Register Makelaar
voor verkoop en aankoop
van woningen, NRVT
Register Taxateur voor alle
woningen en ondernemer
“Als makelaar vind ik het belangrijk
dat je midden in de samenleving staat”,
vertelt Bas de Weger (45). Sinds 2010 is Bas
franchiseondernemer bij Verheul. “Ik
woon, werk en Recreëer in de gemeente
Schagen. Daarnaast doe ik hier mijn
boodschappen en ben ik lid van de tennis-,

Het kantoor in Schagen is geopend van maandag

voetbal- en serviceclub. Zo krijg je

t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, maar dat

binding met je doelgroep en blijf je op

betekent niet dat de makelaar alleen dan

de hoogte van wat er in de regio speelt.

bereikbaar is voor zijn (potentiële) klanten. “Ik ben

Bovendien vind ik het hartstikke leuk om
betrokken te zijn.”

in principe altijd bereikbaar, ook ‘s avonds en in
het weekend. Dat vind ik normaal. Het hoort bij dit
vak.” Om zoveel tijd in je werk te steken, moet je
van je werk houden. Dat doet Bas: “Het mooiste

Bas is niet altijd zelfstandig ondernemer geweest.

van mijn werk is om zowel de verkopende partij

Van 2000 tot 2008 zat hij al in loondienst bij

als de nieuwe bewoners tevreden te stellen. Wat is

Verheul. “De persoonlijke touch spreekt mij erg

er mooier dan beide kanten met een blij gezicht te

aan, zo werk ik zelf ook het liefst. Van 2008 tot

zien... wat mij betreft niets.”

2010 heb ik voor een projectontwikkelaar gewerkt.
Die opdracht kon ik niet laten lopen.” Maar het

In de weinig vrije tijd die Bas heeft, houdt hij zich

Verheul-bloed kroop waar het niet gaan kon en

graag bezig met zijn gezin. “Mijn vrouw en ik

zodoende zwaait Bas nu de scepter in het kantoor

hebben drie zoons: Mats (3), Siem (4) en Tijs (9).

in Schagen. “Dat doe ik uiteraard niet alleen,

Je kunt je voorstellen dat het met die jongens

want ik heb twee vakkundige medewerkers die

een gezellige en drukke bende is! Daarnaast ben

mij hierin assisteren. Daarnaast is het fijn dat ik

ik trainer van de voetbalclub van Tijs en speel ik

gebruik kan maken van de specialisaties binnen

zelf graag een potje zaalvoetbal. Door inspanning

Verheul. Er is altijd een achterban en dat voelt

ontspan ik en dat doe ik het liefste met mijn gezin,

prettig.”

familie of vrienden!”
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Stoer besluit zette

Bea Berghuis en Verheul
in de spotlights

Er waren genoeg mensen die haar

Bea is erg te spreken over de bereikbaarheid van
Verheul, de bedrijfscultuur en de adviezen die

aanspraken met ‘Bea, wat doe je
aan de Ir. Krijnstraat. Het knusse van de uit 1963

ze krijgt. “Ik kan Hans of Michelle vrijwel altijd

gedateerde vrijstaande woning, de grote tuin en de

bereiken. Waren ze in gesprek, belden ze mij een

gezelligheid rondom het perceel spraken mij direct

korte tijd later terug. Dat noem ik service. En het

bungalow aan de Ir. Krijnstraat in

aan. Twee weken geleden ben ik verhuisd. Op dit

ging lang niet altijd over zaken. Michelle en ik

Wieringerwerf betekende voor haar

moment leef ik zonder keuken en heb ik zelfs

hebben ook over hele andere dingen gekletst. Dat

geen plafond. Het is kamperen in mijn eigen huis,

gemoedelijke, dat spreekt mij erg aan.”

nu?’. Maar Bea liet zich er niet door
afleiden. De knusse sfeer van de

liefde op het eerste gezicht. Ze besloot
dan ook haar twee-onder-één-kap-

maar ik loop er elke dag te fluiten van geluk.”

Altijd kwaliteit, altijd geduldig

woning aan de Ploeg in Wieringerwerf

Goede luisteraar

Maar het is en blijft toch vooral de kwaliteit die

ervoor in te ruilen. “Alle lof gaat uit

Ook Hans Bos was volgens haar verbaasd over

geleverd wordt die haar bindt met het bedrijf.

de beslissing die ze nam. “Hij had al snel door

“Michelle heeft bij het regelen van de hypotheek

dat ik echt geïnteresseerd was in de bungalow.

niet alleen gekeken naar het nu, ze heeft ook

Hans denkt mee, luistert goed, geeft zijn mening,

nadrukkelijk gekeken naar de toekomst. Voor

van een woning en naar Michelle

maar gaat mee in de wensen van de koper. Hij

mij is belangrijk dat ik niet tot mijn 67e door hoef

Feenstra die mijn hypotheek tot in de

is nauwkeurig en duidelijk in de communicatie.

te werken. Michelle heeft tot achter de komma

Twee keer heb ik een woning verkocht en drie keer

berekend welke financiering ik nodig had om,

aangekocht. Elke keer heb ik mij door Hans laten

indien wenselijk, eerder met pensioen te kunnen

begeleiden. Hij is een uitstekende onderhandelaar.

gaan. Daarbij heeft ze ook meegenomen in

Het goede gevoel dat ik nog steeds bij Verheul

hoeverre de woning op mijn 65e afbetaald zou

heb is een belangrijke reden geweest om ruim

moeten zijn. Het regelen van de financiering

twintig jaar geleden, toen mijn toenmalige

is allemaal niet zo eenvoudig, het is taaie stof.

verzekeraar ermee ging stoppen, bijna mijn hele

Michelle heeft mij hier grandioos in begeleid.

verzekeringspakket bij Verheul onder te brengen.”

Ze is geduldig en neemt alle tijd om je vragen te

naar Hans Bos die mij al ruim twintig
jaar begeleidt bij de aan- en verkoop

puntjes heeft geregeld.”

Zo lang, bijna een kwart eeuw, gaat de band van
Bea met Verheul terug. Het begon met de koop van

beantwoorden.

de vrijstaande woning aan de Sicco Mansholtstraat.

Eerlijkheid

Als dank voor dit interview kreeg ik een mooi

Daarna verhuisde ze naar De Ploeg. Daar woonde

Alleen de uitvaartverzekering van Bea zit niet bij

boeket van Verheul. Die heb ik ook gehad, maar ik

ze zestien jaar met veel plezier in een woning die

Verheul. “Maar zelfs dat is in overleg gebeurd.

had ook een boeket voor Michelle meegenomen.

af was. “Een mooi huis, een prachtige aangelegde

Verheul zei dat zij deze polis niet goedkoper

Zo stonden we lachend op de foto, niet met het

tuin en uitzicht over de velden. Een prachthuis! Ik

konden aanbieden en dat ik het beste bij mijn

boeket dat ik zou ontvangen maar met het boeket

heb er fijn gewoond. Op zoek was ik dan ook niet.

huidige partij kon blijven. Zo’n advies waardeer ik

dat ik voor Michelle had meegenomen. Die verdient

Ik liep er tegenaan. Mijn oog viel op de bungalow

erg, de eerlijkheid naar de klant!”

ze dubbel en dwars.”
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VERKOCHT

VERKOCHT

Aak 46 - Wieringerwerf

Aak 106 - Wieringerwerf
Aan een rustige straat met voldoende parkeerruimte in een kindvriendelijke buurt ligt deze
royale middenwoning met garage, carport en tuin op het zuiden. Dit ‘Herenhuis” heeft een
tuingerichte woonkamer met verlengde tuinkamer en open keuken. Boven zijn 3 grote slaapkamers, badkamer en vaste trap naar flinke bergzolder. Kavel 169 m². Inhoud 480 m³.

Aan de rand van het dorp staat deze goed onderhouden halfvrijstaande woning met parkeerplaats. De woning is modern en netjes ingericht met o.a. een keurige keuken en modern
toilet. Naast de 4 slaapkamers is de badkamer met wastafel, douche en toilet. Cv-ketel en
keukenapparatuur zijn vrij nieuw. Prachtige woonplek op een mooie kavel van 287 m² met de
hele dag zon.

Vraagprijs € 194.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

De Miede 202 - Schagen

Hollands Hoen 62 - Schagerbrug
Deze goed onderhouden 2/1 kap woning met garage/berging heeft beneden een heerlijk ruime
woonkamer met een plavuizenvloer met vloerverwarming. De luxe keuken is uit 2016 en heeft
alle nodige inbouwapparatuur. Boven zijn 4 slaapkamers en de moderne badkamer. De tuin is
netjes aangelegd met een terras, beplanting en aan het water met een mooie vlonder.

Wat vooral opvalt bij deze twee-onder-één-kap is de ruimte. De keuken is extra uitgebouwd,
de woonkamer ruim en licht dankzij de vele ramen en boven 4 grote slaapkamers. Tevens is
de ligging zeer gunstig t.o.v. centrum en NS-station. Prettig is ook het vrije uitzicht aan de
voorzijde en de 15 energiebesparende zonnepanelen op het dak.

Vraagprijs € 437.500,- K.K.

Vraagprijs € 359.000,- K.K.
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VERKOCHT
Klieftstraat 46 - Hippolytushoef

Koningsweg 110 - Hippolytushoef
Aan het begin van Hippo staat dit pronkjuweel van een woning met rieten dak op een kavel
1630 m². De gehele begane grond bestaat uit marmer met vloerverwarming, de complete
woonkeuken, de gashaard, grote wijnkelder, centraal stofzuigersysteem, 2 badkamers, sauna
voor 4 personen, jacuzzi buitenbad en nog meer. De stolpboerderij welke stamt uit 1900 is
in 1997 geheel gerenoveerd met uitstekende materialen. Een fraai hekwerk, met elektrisch
bedienbare poort geeft toegang tot de oprit van de woning. Het erf is v.v. elektrische buitenverlichting. Tevens beschikt de woning over een ruime en zonnige tuin met diverse terrassen,
4 parkeerplaatsen, ruim tuinhuis en een prieel.

Prima opgeknapte middenwoning met een onderhoudsvriendelijke tuin en op loopafstand van
het centrum. De woonkamer is straatgericht en licht door 2 ramen. De keuken heeft een
modern aanrecht in rechte opstelling kleur mat wit en met houtstructuur, diverse inbouwapparatuur en openslaande deuren naar het terras. Boven zijn 2 slaapkamers en de badkamer
met ruime douchecabine, wastafelmeubel en 2e toilet. Aparte ruimte voor de cv ketele en
de wasmachine en droger. Achtertuin is geheel bestraat met een grote houten berging en
schuttingen rondom.

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Vraagprijs € 599.000,- k.k.

VERKOCHT
Kruiswijk 17c - Anna Paulowna

Melchiorstraat 23 - Oudesluis
Op een mooie en rustige plek in het pittoreske Oudesluis staat deze ruime hoekwoning op
maar liefst 285 m2 eigen grond. Naast de woning is een zeer ruime houten garage. De woning
is recent op diverse punten geïsoleerd. Zo is de kruipruimte opgevuld met siliconenchips en
zijn de muren nageïsoleerd. De tuin is, dankzij de hoekligging heerlijk groot. Tevens staat
hier nog een fietsenberging. Op de begane grond is een doorzon woonkamer met parket vloer,
ruime keuken in hoekopstelling en doorgang naar de bijkeuken met wasmachine en vaatwasser aansluiting. Door de grote van de woonkamer is naast de zitkamer meer dan genoeg
ruimte voor een grote eettafel bij de keuken. De nette badkamer heeft een douche, ligbad en
badkamermeubel. Boven zijn maar liefst 4 slaapkamers allen voorzien van een dakkapel! De
achtertuin is ruim, heeft een terras, gazon, houten tuinhuis en is achterom te bereiken. Aan
de voorzijde is een flink plantsoen en voldoende parkeergelegenheid. Bovendien is op de oprit
ruimte voor 2 voertuigen.

Mooie bedrijfsruimte van ca. 180 m² (ca. 12 x 7,5 mtr.). Het pand is te gebruiken als showroom
of kantoorruimte of praktijkruimte en ligt op ongeveer 100 meter van het centraal station
van Anna Paulowna. Entree met loopdeur en portaal, showroom of praktijkruimte, plafond
ca. 3 mtr. hoog, systeemplafond, kantoorruimte en aparte kantine met keukenblok voorzien
van warm en koud water. Trap naar 1e etage met opslagruimte, toilet, grote kantoorruimte
met plavuizenvloer (ca. 5x4 mtr.) en C.V.-opstelling. Bestrating en ca. 4 x parkeerplaatsen op
eigen terrein. De overheaddeur kan herplaatst worden, als dat gewenst is. Buitenverlichting
aan de unit. Betonvloer begane grond, 1e etage is een houten vloer. Begane grond 90 m² en
1e etage 90 m². BVO.

Vraagprijs € 117.000,- k.k.
(geen btw van toepassing)

Vraagprijs € 165.000,- k.k.
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Gebroeders Pruim laten familiebedrijf groeien
Wat ooit begon met ‘bijverdienen’ door Bert Pruim senior, is anno 2018 uitgegroeid tot

Vijf jaar lang runden ze samen de zaak tot het

een volwaardig bedrijf met twee vestigingen in de Noordkop: Autoschadebedrijf Pruim

tijd was dat Edo zijn eigen koers ging varen. “In

en Schade Service Duynker. De gebroeders Bert (47) en Edo Pruim (43) staan aan het

2004 raakte Bert met de toenmalige eigenaar van

roer en zetten koers naar een derde locatie. “Als we een kans zien, benutten we die

Duynker in gesprek en werd er gekscherend over

graag. Helemaal als daarmee het familiebedrijf verder kan groeien”, laat Bert weten.

een overname gepraat. Een jaar later was de deal
rond. In 2013 openden we ons nieuwe pand op

Het fundament van het bedrijf ligt in 1975. “Onze

Edo: “Ik studeerde toen en had daardoor veel vrije

bedrijventerrein Kooypunt, waar ik de leiding over

vader werkte al enige tijd als autoplaatwerker

tijd, die ik aan de boekhouding van het bedrijf

heb.” Bert vult zijn broer aan: “Dat pand is van

en dat ontwikkelde zich. Binnen twee jaar had

besteedde. Een slimme zet van mijn vader, want

alle moderne snufjes voorzien. Prachtig! Op zijn

hij zijn eerste personeelslid en die is tot op de

hij had hierdoor meer tijd over om van zijn boot te

kantoor ben ik wel jaloers...”

dag van vandaag nooit meer weggegaan.” De

genieten!”

Ontzorgen is het kernwoord

zaak groeide voortdurend, waardoor het enkele
keren noodzakelijk was om te verhuizen. Toen in

Samen verder

Beide ondernemers zijn al jaren klant bij Verheul

1986 bedrijventerrein Kruiswijk werd gebouwd,

In het jaar 2000 veranderde alles. Bert senior werd

en dat werkt twee kanten op volgens Bert: “De

zag senior zijn kans schoon en koos hij voor

ziek. “Ik pauzeerde mijn studie en ging fulltime

klant meldt zijn schade bij Verheul, vervolgens kan

nieuwbouw.

mijn broer helpen. We hadden beiden de hoop dat

diegene direct bij één van onze vestigingen terecht.

senior er weer bovenop zou komen, maar helaas

Ontzorgen is hierbij het kernwoord. Daarnaast

“In diezelfde periode gaf hij mij de keuze: aan

overleed hij zes maanden later.” Door deze speling

vinden wij persoonlijk contact en korte lijnen, net

boord komen of die kans laten schieten. Eigenlijk

van het lot voegde Edo zich in 2001 definitief bij

als Verheul, erg belangrijk. We hebben niet voor

wilde ik vrachtwagenchauffeur of bollenkweker

zijn broer. Het tweetal ging meteen rigoureus aan

niets de slogans: ‘Uw schade is onze zorg’ en ‘Meet

worden, maar als 16-jarige wilde ik mijn vader niet

de slag.

nice people by accident’...”

teleurstellen. Achteraf heb ik nooit spijt gehad van

“We zijn twee weken dicht gegaan en hebben

mijn keuze.” Jarenlang werkten senior en junior

samen met onze werknemers de complete

Meer info: www.autoschadebpruim.nl en

samen en ook de jongste telg werd binnengehaald.

werkplaats gemoderniseerd”, laat Edo weten.

www.duynker.nl.
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Melkdistel 20 - Middenmeer

Molenvaart 76 - Anna Paulowna
Deze vrijstaande woning heeft veel ruimte, 2 grote slaapkamers, 2 badkamers en een heel diepe tuin op een kavel van 553 m². Op de begane grond is de zij-entree met hal en toilet met hangend closet en fontein. Royale woonkeuken met tuindeuren naar terras, ruime badkamer met
douche, ligbad en dubbele wastafel. Ruime woonkamer aan de voorzijde met portaal en voorentree. De keuken heeft een hoekkeukenblok met kunststof aanrechtblad, koelkast, 4-pits
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combimagnetron en kast- en bergruimte. Op de eerste
etage is de ruime overloop met wasmachine en droger aansluiting, 2 slaapkamers (waarvan
een met een balkon) en nog een tweede badkamer (2005) met douche en toilet. Daarnaast
biedt de eerste etage ruimte voor de bouw van een extra (slaap)kamer. De achtertuin is deels
bestraat en daarnaast voorzien van beplanting, groot gazon en houten tuinhuis met elektra.

Heeft u deze prachtige vrijstaande villa met dubbele garage al gezien? Deze woning is van
alle gemakken voorzien, zoals op drie etages een badkamer, slaapkamers en toiletten. Bij
binnenkomst ziet u het meteen, de woning is zeer ruim en prachtig afgewerkt met houten - en
natuurstenen vloeren. De uitgebreide keuken is voorzien van veel apparatuur, zoals 2 vaatwassers, Amerikaanse koelkast, 4 gaspitten, aparte wokbrander en vergrote spoelbak. Vanuit de
keuken komt u in de lichte living, met comfortabele gashaard en tuindeuren naar het terras
met buitenhaard en royale veranda aan de woning. In de tuin waant u zich op vakantie met
mooi terras, gazon en plek voor hottube en buitendouche voorbereid. Zowel in het souterrain
als op de 1e etage zijn royale slaapkamers, zodat de woning ook ideaal is voor een groot
gezin, als mantelzorgwoning of met gastenverblijf. Ook een eigen praktijk aan huis behoort
tot de mogelijkheden. Inpandige garage en 2e garage/berging aanwezig. Voor een uitgebreide
rondleiding staan wij voor u klaar.

Vraagprijs € 549.000,- k.k.

Vraagprijs € 238.500,- k.k.

Molenvaart 168 - Anna Paulowna

Narcissenstraat 2 - Hippolytushoef
Deze ruime hoekwoning van 1965 is uitgebreid met een aanbouw-serre en bijkeuken voor w.a.,
w.d., vaatwasser en vriezer. Bovendien staat de garage-opslagruimte direct naast de woning.
U woont hier in een gezellige woonwijk met kindvriendelijke omgeving, namelijk met school,
zwembad en kinderopvang in de buurt. De woonkamer heeft een eiken houten vloer en de
lichte keuken is nieuw van 2007 en modern ingericht met inbouwkoelkast, 5 pits gaskookplaat
en afzuigkap schouwmodel. Boven zijn 3 slaapkamers met vaste kasten en de badkamer met
douche. De achtertuin is bestraat en met een grote fietsenberging-hobbyruimte. De muur en
ramen zijn geïsoleerd. Kavel 204 m². Inhoud van de woning is ca. 320 m³.

Deze vrijstaande woning met grote losse schuur vindt u aan de Molenvaart in Anna Paulowna.
Het geheel is gelegen op een A-locatie, want zowel het NS-station, basisscholen, sportvelden
en het winkelcentrum zijn nabij gelegen. De woning is in de loop der jaren netjes onderhouden
en her en der wat gemoderniseerd. Zo is in 2008 de badkamer gerenoveerd en is het buitenschilderwerk in ca. 2015 gedaan door een erkend schilder (fa. Helders Schilders Bedrijf). U
komt binnen in een entree met meterkast en trapopgang naar de eerste etage. Deur naar de
woonkamer met open keuken in hoekopstelling v.v. diverse inbouwapparatuur. De woonkamer
is heerlijk licht en heeft een erker aan de voorzijde, u kijkt vrij uit over de Molenvaart! Via de
woonkamer is de bijkeuken te bereiken. Separaat toilet met closet en fontein. Gerenoveerde
badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel, designradiator en wandcloset. Op de eerste
verdieping zijn 3 slaapkamers en is er voldoende bergruimte. De besloten tuin biedt meerdere
gezellige zitplekken in de zon en een prieel met veranda.

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

Vraagprijs € 179.500,- k.k.
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Ooievaarstraat 29 - Den Helder

Sikkel 13 - Wieringerwerf
Grote 2-onder-1-kap woning met garage en een fantastisch uitzicht over de landerijen. De
woning heeft een ruime en lichte woonkamer met grote raampartijen, schitterende visgraat
parketvloer en schuifpui naar terras. Prachtige en luxe keuken met aanrechtblad, 4 pits gaskookplaat, vaatwasser, koelkast, elektrische oven en afzuigkap. Bijkeuken met wasmachine
en wasdrogeraansluiting en werkblad. Op de eerste etage zijn 3 slaapkamers en een badkamer
met douchecabine, ligbad, badmeubel en duobloc-closet. Op de 2e etage is een overloop met
cv-ketel opstelling en nog 2 slaapkamers met vinyl, dakraam en gespoten wanden. Achtertuin
is bestraat en opgesierd met plantenbakken/borders, houten veranda.

Deze mooie tussenwoning in Den Helder biedt veel ruimte. De ruim uitgebouwde woning met
erker is in 2006 volledig gerenoveerd en compleet geïsoleerd, daarbij is de gehele begane
grond met vloerverwarming. Voorentree met meterkast en toegang naar de straatgerichte
woonkamer met erker. De luxe open woonkeuken is aangebouwd en heeft alle benodigde
inbouwapparatuur. Toilet betegeld tot aan plafond. Open trap naar 1e etage waar de prachtige
luxe badkamer met elektrische vloerverwarming, kunststof ligbad, douchehoek, 2e toilet
en wastafelmeubel is. Daarnaast drie ruime slaapkamers. Extra bergruimte is aanwezig
door middel van een grote bergzolder en is te bereiken via een vlizotrap. De woning ligt aan
een rustige straat met een Albert Heijn op loopafstand, ook is het station Den Helder op
fietsafstand. De woning ligt ook erg dichtbij diverse hogere scholen en basisscholen. Grote
schuur van 5 x 2 meter.

Vraagprijs € 167.000,- k.k.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Middenweg 77a - Breezand

Slingerweg 102 - Hippolytushoef
Aan de Slingerweg staat deze fijne middenwoning met riante schuur en kunststof kozijnen met
dubbelglas. U komt binnen in een entree met hal, toilet en meterkast. De woonkamer is op de
straat gericht en biedt een leuk vrij uitzicht. De keuken is aan de achterzijde en is eenvoudig,
maar zeer ruim! Op de eerste etage zijn 3 ruime slaapkamers en een badkamer. De tweede
etage heeft een extra (4e) slaapkamer. Zeer gunstige tuinligging op het zuiden, dus u kunt de
gehele middag lekker in het zonnetje zitten. De tuin is ingericht met bestrating en heeft een
achterom. Voor de hobbyist is er bovendien voldoende ruimte in de schuur. De woning dient
wat gemoderniseerd te worden, maar biedt daar alle ruimte voor. Gezien het volume valt er
namelijk een fantastisch geheel van te maken en is dit een prachtige kans voor een starter!
Kom snel kijken!

Genieten geblazen! Een prachtige patriciërswoning op een perceel van maar liefst 3.370m²
waar comfort en een hoogwaardig, luxueus afwerkingniveau de boventoon voeren. Dit is nu
echt zo’n woning die met geen 1.000 woorden te beschrijven is. Die moet u gewoon gezien
hebben! Aan werkelijk ieder detail is gedacht. Bij binnenkomst in de entree/hal merkt u dat
direct, want alleen al de prachtige houten trap (Mahonie hardhout) is een absolute eyecatcher.
Uitgebreid toilet. De royale woonkamer heeft een erker en vele raampartijen, sfeerhaard (Dru)
met natuurstenen schouw. Kantoorruimte of slaapkamer. Via de prachtige ensuite deuren bereikt u vanuit de woonkamer de woonkeuken met luxe keukenopstelling, o.a. koffieautomaat,
Quooker en vaatwasser. Grote bijkeuken. De gehele begane grond heeft een natuurstenen
vloer en is uitgerust met vloerverwarming wat zorgt voor een zeer aangenaam leefklimaat.
Ruime garage. Boven zijn 3 riante slaapkamers met laminaatvloer. De badkamer is luxe en
heeft een inloopdouche, groot ligbad en een dubbel wastafelmeubel. Veel parkeergelegenheid.

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Vraagprijs € 184.000,- k.k.
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Sportweg 13 - Middenmeer

Swarte Liester 37 - Hippolytushoef

Deze hoekwoning met zeer lange garage 14 x 4 mtr. biedt veel mogelijkheden. De entree is
aan de voorzijde met vestibule en toilet. De doorzon woonkamer heeft veel lichtinval en aan de
voorzijde een buitenzonnescherm elektrisch en met afstandbediening. De keuken is eenvoudig
met boven- en onderkastjes, een 4-pits gaskookplaat en afzuigkap. Boven zijn 3 slaapkamers
en een badkamer die voor 3/4 betegeld is met o.a. douche en wastafelmeubel. Op de 2e etage
is de overloop en de 4e slaapkamer met zijraam. Naast de slaapkamer is er ook nog een aparte
bergruimte aanwezig. Achter het huis is de diepe zonnige tuin met gazon, beplanting en diepe
garage. Aan de zijkant naast de woning is tevens plaats voor 2 auto’s op de eigen oprit. Mooie
kans voor een handige starter die ook veel hobbyruimte nodig heeft.

Ruime uitgebouwde halfvrijstaande woning met garage. Deze degelijke en goed geïsoleerde woning heeft een grote woonkeuken met hoogglans keukenblok en van alle gemakken voorzien.
Lichte ruime woonkamer met erker aan de voorzijde. Boven zijn drie slaapkamers en de grote
badkamer met inloopdouche/regendouche, hangend closet en badmeubel. Vaste trap naar 2e
etage met overloop en de vierde slaapkamer. Achtertuin met terras en schuttingen rondom. Inhoud 505 m³. Een mooie kans op een royale woning en vooral de woonkeuken is een eyecatcher
met loopdeur naar het zonnige terras.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Vraagprijs € 282.500,- k.k.

Galjoen 2 - Wieringerwerf

Van Leeuwenhoekstraat 10 - Den Helder

Ruime vrijstaande woning gelegen in een rustige, kindvriendelijke villawijk op een kavel
van 750 m². Indeling: hal/ entree, toilet, kantoor, badkamer met douche, wastafel en toilet,
slaapkamer met inbouwkast, gesloten keuken voorzien van apparatuur,zoals vaatwasser en
gaskookplaat 6 pits. Bijkeuken met w.a. en w.d. en cv ketel, royale woonkamer met parketvloer en schuifpui naar terras en zonnige tuin met zonweringen. 1e etage: drie slaapkamers
met genoeg bergruimte en complete badkamer met ligbad en douche, wastafel en 3e toilet.
Naast de woning een oprit voor minstens 2 auto’s, garage en berging, samen 12 x 3 mtr. Grote
omliggende tuin met bossages eromheen.

Toplocatie nabij het centrum! De woning is smaakvol ingericht en heeft een ruime en vooral
lichte woonkamer met een mooie laminaatvloer over de gehele begane grond, en openslaande
tuindeuren naar de zonnige tuin. In de open keuken staat een recht keukenblok v.v. div. apparatuur. Praktische bijkeuken met de opstelling voor het witgoed en toilet. Er zijn 2 slaapkamers en een mogelijkheid tot extra slaapkamer op de eerste etage. Keurige badkamer met
douchecabine en wastafelmeubel. Zolderverdieping met bergruimte. De achtertuin is gelegen
op het zonnige zuid-westen, waar u tot laat in de avond in de zon kunt zitten. Ideale locatie op
loopafstand van het centrum, openbaar vervoer en basis- en middelbare scholen.

Vraagprijs € 360.000,- k.k.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.
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Van bouwtekening tot

Klant is koning

droomhuis

Bij Tichem is de klant koning, het bedrijf heeft
alle kennis en ervaring in huis om iedere bouw- of
verbouwwens in vervulling te laten gaan. Uiteraard
binnen de bouwnormen, maar het team van

Sjaak en Johan Tichem werken sinds

voor het bouwbedrijf. Een mooie wisselwerking.

Tichem probeert altijd zo dicht mogelijk bij de

1983 onder de naam Tichem Bouw- en

Daarnaast vinden beide ondernemingen

ideeën van de klant te blijven.

Aannemingsbedrijf BV. Met hun team
werken ze samen aan mooie bouw- en

persoonlijke betrokkenheid zeer belangrijk
en kan men bij beide partijen terecht voor een

Inmiddels bestaat het bedrijf 35 jaar, voorlopig is

totaalpakket.

het einde nog niet in zicht daar de bouw nog steeds

verbouwprojecten voor particulieren
en ondernemers in de regio. De recessie
in de bouw was voor Sjaak aanleiding om

aantrekt. Van bouwtekening tot de oplevering van
Bij Tichem worden, net als bij Verheul, de klanten

een droomhuis of bedrijfspand kunt u bij Tichem in

van A tot Z bedient. Van tekentafel tot vergunningen

Middenmeer terecht.

en van kozijnen op maat tot de oplevering van

voor zichzelf te beginnen. Broer Johan

een huis of bedrijfspand; ze regelen het allemaal.

versterkte het bedrijf een jaar later

Daarom spreekt Tichem inmiddels liever van

en sindsdien vormen de broers samen

een organisatiebureau dan van een bouwbedrijf.

Bouwbedrijf Tichem.

Tichem werkt veel samen met onderaannemers,
hier profiteren hun klanten ook van. Doordat
Tichem veel kan produceren in hun eigen

Samenwerking

werkplaats – denk aan onder andere het fabriceren

De samenwerking met Verheul gaat decennia

van eigen kozijnen of dakkapellen - worden de

terug. In 2004 bouwden Tichem het gebouw

wachttijden tot een minimum beperkt. Op de

Werfstaete, waar Verheul nog steeds kantoor

afdeling calculatie/werkvoorbereiding kunnen

houdt. Verheul regelt bijna alle verzekeringen

klanten terecht voor allerlei bouwvragen.
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Meer informatie: www.tichem.nl
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Adviseur
aan het
woord

Melanie van der Holst
verzekeringsadviseur
Melanie van der Holst is met haar

De werkzaamheden van de verzekeringsadviseur

kunnen tippen, vertelt de verzekeringsadviseur:

zijn zeer uiteenlopend, van een telefonisch

“Ons pakket heeft twee risicodragers: Delta

adviesgesprek tot het onderhoud van een

Lloyd en Nationale Nederlanden. Samen met hen

bestaand verzekeringspakket. “Daarnaast mag

hebben wij een optimaal pakket samengesteld,

ik op diverse afdelingen meekijken, zodat ik

waarvan ik overtuigd ben dat deze heel goed

als verzekeringsadviseur voor de

groei in mijn expertise en de klant nog beter kan

aansluit bij de particulieren in Hollands Kroon.

particuliere markt.

bedienen. Mijn collega’s zijn zeer behulpzaam en

Bovendien is ons basispakket ontzettend breed,

leuk in de omgang, het hoeft niet altijd over het

breder dan die van onze concullega’s. Vaak dient

werk te gaan. We inspireren en motiveren elkaar,

men bij hen nog extra dekkingen erbij te nemen,

dat is top!”

waardoor men veelal duurder uit is.”

Het Hollands Kroon Privé Pakket

Persoonlijk contact

Als verzekeringsadviseur voor de particuliere

Maar niet alleen dit pakket is waardevol voor de

markt, heeft Melanie ook het Hollands Kroon

inwoner van Hollands Kroon, ook het persoonlijk

Privé Pakket in haar portefeuille. “Dit is ons

contact waar Verheul voor staat is van belang.

huismerk, ons eigen pakket en is compleet

“Alleen door persoonlijk met de klant om tafel

afgestemd op de relaties in onze regio. Hierdoor

te gaan, weet je wat het beste bij diegene past

kunnen we een verzekeringspakket op maat

en waar behoefte aan is. Ik ben ervan overtuigd

bieden met een ruime dekking voor een scherpe

dat je alleen op die manier een pakket op maat

premie.”

kunt samenstellen. Daarom ben ik ook geen fan

twintig jaar de jongste telg van
het Verheul-team. Ze is nu zo’n
1,5 jaar werkzaam bij het bedrijf

“In februari 2014 startte ik als
stagiair bij Verheul en aansluitend
kreeg ik een baan aangeboden. Daar
zei ik volmondig ja op!”

om verzekeringen via internet af te sluiten. Het

De voordelen van het Hollands
Kroon Privé Pakket zijn volgens
Melanie:

klinkt altijd mooier dan het in werkelijkheid is.”

• Totaaldekking

iedereen wilt geven op dit gebied, is: “Neem de

• Goede prijs/kwaliteitsverhouding

tijd en vergelijk de dekkingen. Een adviseur van

• Buitenhuisdekking

Verheul kan u hierin goed ondersteunen, want

• Garantie tegen onderverzekering

hij/zij heeft hier dagelijks mee te maken en kan

• Pakketkorting dat wel kan oplopen tot 15%

op die manier de scherpste premie met de beste

Voordelen waar andere verzekeraars niet aan

dekking voor u regelen!”
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De belangrijkste tip die Melanie dan ook aan

Vliestroom 63 - Wieringerwerf

Halfvrijstaande woning met vernieuwde woonkeuken in de nieuwe aanbouw (2016), straatgerichte woonkamer met veel lichtinval door de grote
raampartijen. De woning is prima opgeknapt en dat is te zien. De L-vorm
woonkamer loopt door in de open, gerenoveerde keuken met nieuwe apparatuur zoals 4-pits inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combioven en
combi-quooker. Verder hebben de kastjes een hoogglans witte coating, een
eethoek en 4 meter brede schuifpui naar de achtertuin. Bijkeuken en berging

in de voormalige garage. Boven zijn 3 ruime slaapkamers een grote badkamer met toilet, wastafel en nog te plaatsen ligbad. Op zolder is nog een 4e
slaapkamer en een luik naar de bergzoldertje. De achtertuin is gelegen op
het westen en heeft een vergroot tuinhuis, veranda, beplanting en een groot
terras. De achtertuin biedt ook voldoende ruimte voor een speelplaats voor
de kinderen. De woning is gelegen in de woonwijk ‘Waddenwijk’ van de jaren
tachtig.

Vraagprijs € 265.000,- k.k.
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Persoonlijke aandacht bij

Luikens Fysiotherapie
Linus-Jan Luikens (56) is een bekend

“Toevallig zag ik toentertijd in de krant

contact met de mensen en ze te helpen met hun

gezicht op Wieringen. “Ik ben hier geboren

dat het Gemini-ziekenhuis (nu Noordwest

bewegingsapparaat. Dat doe ik zowel in de praktijk

en getogen en veel van mijn cliënten

Ziekenhuisgroep) fysiotherapeuten vroeg. Ik

als bij de mensen thuis.”

komen uit deze regio. Voor beiden werkt

stuurde een kort briefje en voordat ik het wist was
ik aangenomen. In teamverband werken trok me

Linus-Jan is trots op zijn bedrijf en geeft aan dat hij

enorm aan, dat mis ik nog weleens als zelfstandig

het niet zonder de steun van zijn vrouw zou kunnen

ondernemer. Zo’n 15 jaar heb ik bij het Gemini

doen. “Ik heb misschien een kleine praktijk, maar

niemand een nummer, ik ken ze bij naam en

gewerkt, vooral met patiënten met een nieuwe

de administratie vergt ontzettend veel tijd. Mijn

toenaam en dat werkt prettig voor beide

knie of heup. Een dankbare taak, want mensen zijn

vrouw pakt dit allemaal op. Dat is ontzettend fijn.”

partijen.”

je erg dankbaar als ze weer zonder pijn en moeite

De rest van de papieren rompslomp wordt door

zelfstandig kunnen lopen.”

Verheul opgepakt. “Van de verzekeringen tot aan

dit prettig, omdat je elkaar vaak ook
persoonlijk kent. In mijn praktijk is

Sinds 12 jaar heeft Linus-Jan zijn eigen

de hypotheken; ik heb alles ondergebracht bij

Fysiotherapiepraktijk in Hippolytushoef, tegenover

Op zijn 42e kwam Linus-Jan erachter dat hij

Verheul. Zij hebben persoonlijke aandacht, net als

zijn woning. “In 1986 rondde ik mijn studie af in

toe was aan een nieuwe uitdaging. Toen deed

ik, hoog in het vaandel staan en dat vind ik prettig

Leeuwarden en heb ik een jaar gewerkt bij het

zich de mogelijkheid voor om op Wieringen

werken. Eventuele problemen leg ik meteen bij

Medisch Centrum Leeuwarden. Maar ik wilde

een eigen praktijk te beginnen. Dat heeft hij

Verheul neer. Zij pakken dat altijd van A tot Z op,

meer van de wereld zien, dus heb ik mijn koffers

met beide handen aangepakt. “Ik was toe aan

zodat ik me weer volledig kan focussen op het

gepakt en ben ik twee jaar in een ziekenhuis in

zelfstandigheid en wilde de uitdaging graag

ondernemen.”

Noorwegen en later een jaar in een Zwitsers

aangaan. Het is de beste keuze ooit geweest, want

ziekenhuis gaan werken.” Na drie jaar kwam hij

ik vind het ondernemen heerlijk! Natuurlijk maak

terug op zijn vertrouwde nest op Wieringen.

ik lange dagen, maar niets is mooier dan het
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Meer informatie: www.
luikensfysiotherapie.nl.

Jay Klaaren (23)
Aankoopmakelaar, woonachtig in Hippolytushoef.
“Als jongste lid van de makelaarsgroep ben ik vrij nieuw in de
makelaardijbranche. Het combineren van persoonlijk contact met
een degelijk en betrouwbaar advies geeft mij veel energie.”

Michelle Feenstra (26)
Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.
“Het mooiste van mijn vak is mensen blij maken met hun droom
(-huis). Als zij glimlachend het koopcontract tekenen, omdat ik het
financieel mogelijk heb gemaakt, ben ik dolgelukkig.”

Tom Beerepoot (27)
Kandidaat Register Makelaar-Taxateur, woonachtig in Schagen.
“Door mijn redelijk jonge leeftijd kijk ik met een frisse blik tegen
de woningmarkt aan. Dat houdt in: meer gebruik maken van
bewegend beeld, social media en professionele fotografie om
woningen in de markt te zetten.”

Mieke Spaan-Leijen (39)
Verzekeringsadviseur, woonachtig in Schagen.
“Al 12 jaar ben ik verzekeringsadviseur bij Verheul. Dat doe ik nog
altijd met veel plezier. Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen
met de kennis die ik in de loop der jaren heb verworven.”

Renzo van der Zijl (45)
Hypotheekadviseur, woonachtig in Heerhugowaard.
“Wat mij aanspreekt bij het werken bij Verheul is dat persoonlijke
aandacht hoog in het vaandel staat. Eerst de klanten, dan de rest.
Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing voor het
vraagstuk.”

Ronald Kok (41)
Hypotheekadviseur, woonachtig in Schagen.
“Ruim 15 jaar ben ik werkzaam in de financiële sector, welke ik
nog steeds als zeer uitdagend en leuk ervaar, doordat ik dagelijks
en zeer nauw contact met mijn klanten heb.”

Jelte Veenstra (42)
Pensioenadviseur, woonachtig in Nieuwe Niedorp.
”De adviseurs van Verheul vertegenwoordigen met hun
specialistische kennis en ervaring een meerwaarde om de
pensioensituatie van uw organisatie te beoordelen en van een
gedegen advies te voorzien.”
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Hans Bos (56)
Register Makelaar Taxateur, woonachtig in Wieringerwerf
“Het kopen van een huis maakt voor de meeste mensen hun dromen
over wonen waar, omdat ze zich verzekerd hebben van de expertise
van een specialist die met beide benen op de grond blijft staan.”

André Vendrig (47)
Algemeen directeur, woonachtig in Middenmeer.
“Als algemeen directeur geef ik leiding aan de Verheul Groep.
We zijn ervan overtuigd dat een financieel advies op maat
gesneden moet zijn. We luisteren daarom goed naar de
persoonlijke wensen en toekomstplannen van onze klanten.”

Jacco IJsselstein (49)
Casemanager en accountmanager, woonachtig in Tuitjenhorn.
“Sinds 2000 werk ik bij Verheul in Anna Paulowna en de laatste jaren
als inkomensspecialist. We helpen onze zakelijke relaties geld te
besparen op het gebied van sociale zekerheid.”

Helen Dollekens (53)
Erkend Hypothecair Planner, Echtscheidingsadviseur,
woonachtig in Anna Pauwlona.
“Ik werk al meer dan 20 jaar bij Verheul Huis & Hypotheek in Anna
Paulowna. Ik verplaats mij in de situatie van de klant, zodat ik
altijd een persoonlijk advies op maat geven.”

Bas de Weger (44)
Register Makelaar Taxateur woningen, woonachtig in Schagen.
“Ik vind het belangrijk om klanten gedegen te informeren, zodat er
geen onnodige vraagstukken zijn. Het is fijn als er een klik is tussen
mij en een klant. En die klik gedijt in wederzijds vertrouwen.”

Anton van der Wulp (47)
Gecertificeerd Financieel Planner, Register Financieel Echtscheidingsadviseur
en Erkend Hypothecair Planner, woonachtig in Breezand.
“Als betrokken adviseur draag ik inzicht, overzicht en
oplossingen aan voor complexe situaties. ”

Peter van Trappen (54)
Register Makelaar in Assurantiën, woonachtig in Hippolytushoef
“Ondernemen is risicovol. Sommige financiële risico’s neemt een
ondernemer bewust; andere risico’s wil men vermijden, verleggen
of overdragen aan verzekeraars. Wij analyseren de risicopositie
van ondernemers om samen te bepalen welke financiële risico’s
worden ‘geruild’ met een verzekeraar (en welke niet).”
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Van Pomerenstraat 42 - Hippolytushoef

Vlieterstraat 12 - Den Oever
Op deze vrije locatie staat een goed onderhouden vrijstaande woning (1985) met garage.
Straatgerichte woonkamer met massief eiken houten vloer en veel raampartijen voor veel
lichtinval. Toog naar woonkeuken met hoekmeubel. Bijkeuken met plavuizenvloer en plek voor
de wasmachine en wasdroger. Drie slaapkamers en badkamer op de 1e etage. Middels vlizotrap is de zolderruimte te bereiken. Tuin rondom met een houten tuinhuis, terras met privacy
en beplanting en ca.4 tuinlampen en lantaarn. Ruime garage voor auto, fietsen, bergkasten en
werkbank. Mooie woonplek met vrij uitzicht over de straat en de volkstuintjes tot aan de rand
van het dorp. Kavel 385 m².

Ruime middenwoning met diepe tuin. De woning is op behoorlijk wat punten flink gemoderniseerd. CV-ketel 2009, nieuwe houten vloer 2010, strakke badkamer 2013. Lichte woonkamer
met open eetgedeelte. Drie slaapkamers en badkamer op de 1e etage. Vaste trap naar 2e etage
met nog eens een ruime 4e slaapkamer met grote dakkapel. U komt de woning binnen via de
uitgebouwde voorportaal (1993 nieuw) met garderobe en vaste bergkasten. Crème kleurige
keuken met 2 rechte keukenblokken met inbouwapparatuur. Alle slaapkamers hebben vinyl
op de vloer en zijn door de rechte muren lekker ruim. Badkamer met douche, wastafelmeubel
en een 2e toilet. Diepe achtertuin met voornamelijk bestrating, afdak aan de achtergevel van
circa 2,5 bij 4 mtr. en een schuur achter in de tuin. Schuttingen aan weerszijde van de tuin.
Met poort naar achtergelegen steeg met buitenlamp.

Vraagprijs € 155.000,- k.k.

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Vogelzand 2272 - Julianadorp

Wallerweg 9a - Breezand

Vlakbij het strand, duinen en de golfbaan van Julianadorp staat deze schitterende villa die een
originele architectuur kent en met kunstriet is gedekt. Speelse indeling met 4 verschillende
woonniveau’s, 2 grote woonruimtes en 4 slaapkamers met 3 luxe badkamers. Royale eetkamer
met een open haard en tuindeuren naar het verhoogde terras. Ruime entree met trappenhuis in
licht essenhout. Luxe inbouwkeuken met granieten aanrechtblad, bijkeuken. De slaapkamers
hebben een terras of balkon. In het souterrain is de wasruimte, fitnessruimte met sauna, de
dubbele garage en veel bergruimte. De gerenoveerde tuin heeft een mooi uitzicht vanaf het
hoger gelegen terras. Inhoud: 1.230 m³, kavel 1045 m².

Aan de Wallerweg staat deze praktische loods van. ca. 300 m² te koop. Aan de voorzijde is een
buitenterrein welke prima te benutten is als opslagterrein of parkeergelegenheid. De loods
heeft een staalconstructie met stalen spanten en houten gordingen. De gevels zijn uitgevoerd
in damwandprofiel. Gemetselde borstwering ca. 50 cm hoogte. Zadeldak gedekt met asbestgolfplaten. De schuur is uitstekend te benutten als opslag of werkplaats. Er is een vrije hoogte
van ca. 5,5 meter. Houten stellingen langs de zijwanden en zolderverdiepinkje van ca. 14 x 5
meter. Geen verwarming aanwezig. Max. vloerbelasting: ca. 800 kilogram/m². Vrije hoogte:
ca. 6 mtr. Vrije overspanning: ca. 10-15 mtr.

Vraagprijs € 690.000,- k.k.

Vraagprijs € 110.000,- k.k. geen BTW van toepassing.
44

Witte Paal 339 - Schagen

Westerlanderweg 186 - Westerland

Kantoorruimte begane grond of 1e verdieping mogelijk om te huren. Als u een prettige werkplek zoekt waar u zo gebruik van kunt maken is dit de plek. De ruimtes zijn afgewerkt met
tapijt, gespoten wanden, systeemplafond met inbouwspotjes, pantry met boiler en airconditioning. Verder is het geheel gemeubileerd met diverse kasten, bureau’s en stoelen.

Aan de Westerlanderweg, op 5 autominuten van de A7, staat deze vrijstaande woning met
paardenstallen, paddock, rijbak (17 x 34m), grote stenen schuur/praktijkruimte, garage en
ruime parkeergelegenheid op een kavel van maar liefst 1635 m². Deze, lichte sfeervolle woning heeft een ruime L-vormige straatgerichte woonkamer, keuken en gerenoveerde badkamer
(2016) op de begane grond. Daarnaast een tuinkamer met openslaande deuren naar één van de
terrassen. Boven zijn drie slaapkamer te vinden: één aan de voorzijde met inbouwkast, één aan
de zijkant van de woning met grote dakkapel en één aan de achterzijde met toegang tot het
dakterras. Rondom de woning ligt een heerlijke zonnige tuin met gazon, borders en terrassen.
De schuur/praktijkruimte is volledig betegeld en voorzien van eigen keuken en badkamer.
Het achtergelegen, omzoomde gazon biedt talloze mogelijkheden (dieren, speeltoestellen,
moestuin etc.) Weidegang (800m²) is evt. extra bij te huren. Parkeren is nooit meer een probleem: naast vier afgebakende parkeervakken kunt u nog zeker vier auto’s op eigen erf kwijt!

Huurprijs begane grond: € 750,- exclusief btw
per maand, inclusief meubilair of
Huurprijs 1e verdieping: € 650,- exclusief btw
per maand, inclusief meubilair.
Kosten gas/water/elektra en servicekosten zijn
€ 125,- exclusief btw per maand.

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Witte Paal 345 - Schagen

Wulpenhof 10 - Schagen
Deze split level woning is perfect onderhouden en ligt in de groene straat ‘Wulpenhof’. Vlakbij vindt u een park, zwembad en winkelcentrum. De woning is in de loop der jaren goed
opgeknapt en onderhouden met o.a. een nieuwe keuken (2016), kunststof kozijnen, houten
schuifpui, houten veranda en gevelbekleding. De nieuwe keuken heeft een doorgang naar het
zonneterras en is uitgerust met een granieten werkblad, 5 pits gaskookplaat, schuine RVS
afzuigkap, oven, vaatwasser en koelkast. De royale woonkamer is tuingericht en heeft een
gashaard, schuifpui en vloerverwarming. Hiervandaan kom je in de fraai aangelegde onderhoudsarme tuin met grote houten veranda. De kozijnen zijn nagenoeg allemaal van kunststof
en de gevels zijn met kunststof bekleed. Hier is dus ook weinig onderhoud aan te doen. Verder
heeft de woning 4 slaapkamers, een garage/berging met wasmachine aansluiting. Kortom een
onderhoudsarme, ruime woning in een kindvriendelijke buurt.

Op de entreelocatie van de Witte Paal staat dit bijzonder fraaie en multifunctionele bedrijfspand. Het pand ligt op een zichtlocatie en is gelegen aan de zijkant van tuincentrum Overvecht. Het pand maakt onderdeel uit van een kleinschalig bedrijfscomplex ‘De Schager Poort’
wat in 2001 is gerealiseerd. Deze bedrijfsruimte is voor meerdere bedrijven zeer geschikt mede
dankzij de overheaddeur. De bestemming is ruim en de ruimte makkelijk in te delen. Beneden
is een grote open ruimte met veel opslagruimte achter de overheaddeur, 2 kantoor annex
spreekruimtes en een toilet. Boven is een grote open kantoorruimte met meerdere werkplekken, een spreekkamer en de pantry met keukenblok en c.v. opstelling. Beide verdiepingen
hebben circa 90 m² vloeroppervlakte, totaal is er dus 180 m² bedrijfsoppervlakte. Het pand
wordt turn key opgeleverd met alle aansluitingen en voorzieningen. Op het grote binnenterrein
zijn voldoende parkeerplekken. Aan de buitenzijde kijkt u middels de vele ramen vrij over de
weg, waar uw bedrijfsreclame aan de gevel goed opvalt.

Bieden vanaf € 335.000,-- k.k.
Vraagprijs € 349.000,-- k.k.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.
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De onbetaalbaar mooie lach
van het kind…
Welk voetbalevenement of überhaupt

deed recht aan de jubileumuitvoering. ,,Het

sportevenement trekt meer dan duizend

geeft aan dat dit toernooi nog altijd een heleboel

mensen? Ja, de autocrosswedstrijden in
Sint Maarten. Maar verder? Het Verheul
Jeugdtoernooi! De twintigste editie eind

toevoegt”, verklaart directeur André Vendrig
op deze Paaszaterdag namens hoofdsponsor
Verheul Groep. ,,Tegelijkertijd zit de kracht van
het toernooi dat er zo weinig aan verandert. Ja,

maart op de velden van CV Wieringermeer

er staat nu een fanshop waar de ouders voor

bood aan ruim vijfhonderd kinderen

hun kinderen shirtjes met de naam van hun

een eenzelfde aantal aan

helden, zoals bijvoorbeeld Messi en Ronaldo,

begeleiders, ouders en
andere familieleden
plezier.

kunnen kopen. En de geluidsinstallatie met
professionele omroeper is verbeterd.
Maar voor de rest is dit toernooi
jarenlang hetzelfde gebleven.”

De belangstelling

Misschien is zichzelf gebleven

vanuit de Noordkop

een nog betere omschrijving. Met
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als blijvende magneetwerking op jong en ouder

voor onze talenten in de regio. Het is daarmee niet

gemoedelijke sfeer. En dan is er nog een ‘toetje’ in

de onbetaalbare lach van een kind als hij of zij

alleen een belangrijk uithangbord voor het bedrijf

de persoon van Jesse Merlot. Deze balkunstenaar

heeft gescoord. Of als zij allen als team op de foto

maar ook voor de clubs.” Dat wordt beaamd door

is niet alleen Nederlands kampioen freestyle

gaan of wanneer zij samen genieten van de patat

Jeroen Voos, jeugdtrainer van Succes, terwijl hij de

voetbal, maar werd in augustus 2017 ook zesde op

en frikandellen aan de lange tafels. En dan is er

elfjarige Damian Schurink helpt zijn sokken aan te

het open WK in Praag. De beste zestien mochten

altijd nog de prijsuitreiking. Van de kabouters tot

trekken: ,,Onze jeugd krijgt niet veel de kans tegen

bovendien in februari in Tokio op het gesloten

de oudste leeftijdscategorie op het toernooi, de

andere teams uit de regio te spelen. Dit toernooi

WK uitmaken wie wereldkampioen zou worden.

meisjes en jongens onder dertien jaar, de trofee

biedt die mogelijkheid wel.”

,,Ik had de pech dat ik direct de Poolse regerend

wordt zo hoog mogelijk omhoog gehouden met

wereldkampioen Michal Rycai trof. Het was een

een brede lach van geluk. Er wordt gesprongen,

Tegelijkertijd heeft het Verheul Jeugdtoernooi een

gejuicht en soms krijgt pa of de coach een rol als

belangrijke sociale functie. De zevenjarige Lisa

close battle maar ik vloog er toch uit.”

hij de uitblinker van de dag op de schouders mag

trekt aan haar vader Meijert Heijblok dat hij nu toch

Hoe goed de twintigjarige baltovenaar uit

nemen.

vooral mee moet komen richting het veld. Pa geeft

Amersfoort is, blijkt op deze zaterdagmiddag

heel even de pers de voorkeur alvorens hij zich laat

tijdens de pauze tussen het ochtend- en

Goede verstandhouding

meeslepen. ,,Er zijn niet zoveel sportevenementen

middagprogramma. Niet alleen de voeten,

,,Dit is een toernooi van en voor de clubs uit

waar je veel mensen uit de omgeving tegen kan

maar ook het hoofd, schouder, billen en zelfs de

Wieringen en Wieringermeer”, vertelt Marco Lont,

komen”, aldus de Westerlander. ,,Vandaag zie je

dijbenen worden gebruikt om de bal in de lucht

jeugdcoach van onder meer de jongens onder

ook mensen die misschien niet eens zoveel met

te houden. Niet alleen staand maar ook liggend

elf van Wiron. ,,Er is een goede verstandhouding

voetbal hebben, maar door het enthousiasme van

welteverstaan. De óóh’s en ááh’s van het jongere

tussen mijn club en de andere clubs die dit

hun dochter of zoon zich toch op een of andere

en oudere publiek zijn niet van de lucht. De

toernooi kleur geven: Succes uit Hippolytushoef,

manier voor het toernooi inzetten.”

glinstering in de ogen is op menig kindergezichtje
te zien als zij de volgende wedstrijd gaan spelen.

DWOW uit Wieringerwerf, CV Wieringermeer
en Flevo uit Middenmeer. Die goede sfeer zie

Balkunstenaar inspireert

je vandaag terug. Tegelijkertijd is het Verheul

Het mooie weer, het lekkere eten en drinken en het

Jeugdtoernooi verreweg het grootste toernooi

springkussen bij de ingang werken ook mee aan de
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Zij hebben er een voorbeeld of zelfs held bij.

Paspoort
Naam: Paul Kreuk
Leeftijd: 50
Club: Flevo
Functie: Lid van
jeugdcommissie

Paspoort
Naam: Wim van de Wetering
Leeftijd: 55
Club: DWOW
Functie: Voorzitter van
jeugdcommissie

Zoals zovele jeugdtrainers werd hij als vader van een voetballiefhebster

Hij kwam om de club te hulp te schieten. Een seizoen later is hij voorzitter

bij de club betrokken. Paul Kreuk is vader van twee dochters, waarvan de

van de jeugdcommissie. En dat terwijl Wim van de Wetering zelf geen jonge

oudste in 2010 bij Flevo is gaan voetballen bij de F’jes in een jongensteam.

kinderen meer heeft die nog bij DWOW voetballen. “Maar het open en

“Na twee jaar werd in 2012 een meidenteam opgericht, waarin ook mijn

gemoedelijke karakter van de club heeft mij altijd aangesproken”, stelt hij

jongste dochter is gaan voetballen. Binnen enkele maanden werd ik

tijdens het Verheul Jeugdtoernooi. “Vanaf het moment dat ik jaren geleden

trainer/coach van dit team, wat ik nu na zes jaar nog steeds mag zijn.”

trainer/coach werd van het team van mijn zoon heeft de clubcultuur mij
aangesproken. Heel anders dan de regio Amsterdam, waar veel grotere

In die periode raakte Kreuk meer en meer bij de vereniging betrokken.

verenigingen zitten, maar waar mensen ook vaak minder bij zo’n club

“Sinds vier jaar ben ik ook onderdeel van de jeugdcommissie en zorgen

betrokken zijn.

we ervoor dat de jeugd kan voetballen en worden er allerlei evenementen
georganiseerd. Hierin is het verenigingsoverleg ook belangrijk, waarbij de

Toen de club mij benaderde om een jeugdteam te begeleiden, waar wegens

verenigingen van Wieringen en de Wieringermeer onderling goed contact

omstandigheden de begeleiders waren weggevallen, heb ik dan ook direct

houden.”

‘ja’ gezegd.” Een kleinere vereniging brengt echter ook problemen met zich
mee: “Je kunt maar moeizaam door selecteren. Sterker nog, soms heb je

Clubs delen daarin wel en wee en maken gezamenlijk plannen. Gesteld

maar net genoeg spelers om een team te kunnen samenstellen. Dat maakt

kan worden dat het met de meeste clubs goed gaat. Kreuk: “Flevo bestaat

het lastig om prestatieve doelen te stellen.”

dit jaar 72 jaar en heeft een rijke historie met zowel het heren- als het
damesvoetbal. Momenteel hebben we een sterke en solide jeugdgroep die

Wim besloot niettemin de handschoen op te pakken, door dit seizoen

wekelijks enthousiast hun voetbalkunsten op het veld vertonen.”

voorzitter van de jeugdcommissie te worden. “DWOW is een stabiele
vereniging met een stabiel ledenaantal en mijn eerste doel is dat zo te

Het Verheul Jeugdtoernooi is een belangrijk bindmiddel tussen

houden. Daarnaast wil ik iets voor de gemeenschap terugdoen.

de clubs in de regio, volgens Kreuk. “De samenwerking

Je kunt wat dat betreft de parallel trekken met het Verheul

tussen de verenigingen in de organisatie is uitstekend.

Jeugdtoernooi: ook dat is een vaste maatschappelijke

Maar wat uiteraard het belangrijkste is, is dat de

waarde in de regio.”

jongste jeugd met veel enthousiasme en plezier kan
deelnemen aan een voetbaltoernooi.”
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Paspoort
Naam: Raymond Leever
Leeftijd: 43
Club: Succes
Functie: Voorzitter van
jeugdcommissie

Paspoort
Naam: Stefan Beneker
Leeftijd: 43
Club: Wiron
Functie: Voorzitter van
jeugdcommissie

‘Succes is meer dan een potje voetbal’

Hij draagt Wiron in zijn hart, kwam er jarenlang voor uit totdat hij met zijn

Raymond Leever heeft als trainer/coach van zijn kinderen meerdere teams

partner kinderen kreeg. Nu zijn zoon de liefde voor voetbal ook blijkt te

onder zijn hoede gehad, maar nu combineert hij die taken met de functie

hebben is Stefan Beneker weer betrokken geraakt bij Wiron. Hij is niet

van voorzitter van de jeugdcommissie van Succes. ,,Na tien jaar op het

alleen leider/trainer van de JO11 (jongens onder de elf jaar), maar ook

veld te hebben gestaan, vind ik het leuk om nu wat meer in grote lijnen te

voorzitter van de jeugdcommissie geworden. Zijn voornaamste doel is nog

kijken naar de club. Zo wil ik graag, samen met alle andere vrijwilligers

meer beleving in de club te brengen.

van Succes, werken aan de verdere professionalisering van de club en het
vergroten van het clubgevoel. Juist dat laatste is in deze tijd, waarin wij

,,Wiron is een kleine, knusse vereniging waar ik uit mijn actieve tijd als

ook merken dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers aan de club te

voetballer hele warme herinneringen aan heb. Met name de jaarlijkse

binden, erg belangrijk”, vertelt Leever op Paaszaterdag tijdens het Verheul

uitwisseling naar en vanuit Engeland was fantastisch. Het is ook erg leuk

Jeugdtoernooi.

dat dit enige jaren geleden weer is opgestart en de voetballertjes van

,,Bij professionalisering kun je denken aan trainerscursussen voor

toen nu in de organisatie zitten. Het weekend na het Paasweekend zijn de

ouders die trainen en het aanstellen van een aantal betaalde trainers.

Engelsen weer naar Den Oever gekomen en hebben wij thuis voor het eerst

Op deze manier ontstaat er een mooie mix tussen vrijwilligers die we

ook twee Engelse voetballertjes te logeren gekregen.”

hard nodig hebben en professionals waar we veel van kunnen leren.
Daarnaast wil ik werken aan het clubgevoel bij de jeugd -en hun ouders-

Eén van de eerste zaken waar Stefen Beneker als jeugdvoorzitter mee

door meer evenementen te organiseren. Zo hebben we laatst een

te maken kreeg was de organisatie van het Verheultoernooi, dat Wiron in

pannenkoekentoernooi gehouden en sluiten we dit jaar af met een ouder-

2016 samen met SV Kreileroord heeft georganiseerd. ,,Dit was erg leuk om

kindtoernooi.”

te doen”, herinnert hij zich. ,,De samenwerking tussen de deelnemende

Maar Succes gaat ook mee met het digitale tijdperk. Voetbal beperkt zich

verenigingen van Wieringen/Wieringermeer is al jaren erg goed en de

niet meer alleen tot het grasveld buiten, zo blijkt ook uit het succes van de

betrokkenheid en enthousiasme van de mensen van Verheul tijdens het

e-games. Dit jaar werd er daarom voor het eerst een FIFA toernooi in de

toernooi waren voor ons als organisatie hartverwarmend. Voor ons was het

Succes-kantine gehouden. Oftewel voetballen, maar dan op het digitale

toen een topdag.

voetbalveld. Maar liefst tachtig voetbaltalentjes deden mee. Leever: ,,Dat
zorgt voor verbinding, net als het Verheul Jeugdtoernooi. Dat is waardevol,
want daardoor ontstaan weer nieuwe vriendschappen.”
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Zijn instemming om voorzitter van de
jeugdcommissie te worden was ook een direct
gevolg van dergelijke personeelsproblemen, want
Hoogschagen stroomde in die functie in toen het
seizoen al begonnen was. Dat ze hem vroegen
is minder verrassend, want de eigenaar van een
ICT-bedrijf is al jarenlang actief als jeugdtrainer
en jeugdcoördinator bij CV Wieringermeer. Hij weet
dus wat sturing geven is aan een team en draagt
de Slootdorpse club een warm hart toe. Maar hij
weet vooral dat het een onontbeerlijke functie is,
want hoewel Slootdorp niet als dorp groeit, neemt
het aantal jeugdleden bij de zaterdagvereniging
wel al een aantal jaren toe. “Dat is extra opvallend,
omdat de Polder als geheel vergrijst”, aldus
Hoogschagen. “Ik denk dat het vooral komt, omdat
wij een actieve zaterdagclub zijn. Aan de andere

Paspoort
Naam: Bert Hoogschagen
Leeftijd: 43
Club: CV Wieringermeer
Functie: Voorzitter van
jeugdcommissie

kant werkt het weer tegen ons als ze volwassen
worden. Door werk- en studieverplichtingen
stoppen veel leden dan, helaas.”

Gemoedelijkheid
Gezelligheid en gemoedelijkheid kenmerken CV
Wieringermeer. Onder meer de dartsborden en het
tafelvoetbalspel in de kantine getuigen daarvan.
Hoogschagen: “Bij gebrek aan een café zijn wij
het sociale hart van Slootdorp. Tegelijkertijd lopen
we tegen het feit aan dat de kantine twee uur na
laatste de wedstrijd al dicht moet.”
Dankzij het Verheul Jeugdtoernooi heeft de
zaterdagvereniging zich wel op de kaart gezet.

‘Verheul Jeugdtoernooi is voor
ons een geweldig uithangbord’

rouleert tussen Succes, Wiron, DWOW, Flevo en

Hoogschagen: “Hopelijk weten we nu meer

onze vereniging weet je dat je als club maar één

vrijwilligers en jeugdleden aan ons te binden. Mijn

Moeders, vaders, opa’s, oma’s en andere

keer in de zoveel jaar zo’n geweldig uithangbord

doel is in ieder geval van de jeugdorganisatie bij CV

familieleden: iedereen bij CV Wieringermeer hielp

hebt. Tegelijkertijd zijn we daar ook blij mee, want

Wieringermeer nog meer een geoliede machine te

mee tijdens het Verheul Jeugdtoernooi op 31

zoals gezegd hebben we heel veel mankracht

maken. En het zou prachtig zijn als we voor onze

maart 2018. Veelzeggend: voorzitter Peter van Dijk

moeten aanspreken om de organisatie in goede

eerste jeugdelftallen een gediplomeerde trainer

was deze dag kantinebaas en schenker van koffie,

banen te laten leiden.” Daarmee legt Hoogschagen

zouden kunnen aantrekken.”

thee en fris. “Het was voor een relatief kleine

de vinger op de zere plek. “Mensen zijn echt wel

vereniging als de onze een hele tour om deze dag

bereid om voor een evenement de handen uit

te organiseren, maar ook een hele eer”, aldus Bert

de mouwen te steken, maar om op vaste basis

Hoogschagen, één van de aanspreekpunten van de

vrijwilligersfuncties vervuld te krijgen is veel

organisatie op deze zaterdag.

lastiger.”

“Omdat de organisatie van Verheul Jeugdtoernooi
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VERKOCHT

VERKOCHT

Klaverblad 55 - Anna Paulowna

Meerkoet 18 - Schagen
Op dit prachtige plekje staat deze fraaie villa met inpandig appartement. Het geheel staat
in een rustige straat met aan de achterzijde water en nabij het centrum van Schagen met
alle voorzieningen. De woning heeft een riante woon- en eetkamer, moderne keuken, ruime
berging, 5 slaapkamers en 2 badkamers. De kavel is 534 m² groot en biedt veel zon en rust.

Wat een ruimte in deze twee-onder-één-kap met garage! Deze woning telt maar liefst 5
slaapkamers en kan gemakkelijk uitgebreid worden naar 6! Straatgerichte woonkamer met
prachtige massief houten vloer en doorloop naar luxe open keuken. Op de eerste verdieping
zijn 4 slaapkamers, waarvan 1 over de gehele breedte van de woning! De aanpassing om hier
2 slaapkamers van te maken is gemakkelijk te realiseren. Luxe badkamer met douche, toilet,
ligbad en wastafelmeubel. Zolderverdieping met 5e slaapkamer. Aan de voorzijde grenst de
woning aan een speelveldje waardoor dit een ideale woning is voor een gezin met kinderen.
Woning en tuin zijn perfect afgewerkt. Achtertuin aan het water met heerlijke zitplek op de
vlonder. Kavel 279 m²!

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Mossel 37 - Middenmeer

Oosterveld 12 - Anna Paulowna
Luxe vrijstaande woning met inpandige garage en vrij uitzicht in de straat en op het speelveld.
De gehele begane grond heeft vloerverwarming en plavuizenvloer, dus nergens koude voetjes.
Gunstige ligging met veel middag/avondzon in de tuin met veranda en aan het water gelegen.
Luxe keuken van 2016, cv-ketel (2015), vier slaapkamers (vijf mogelijk) en volledig geïsoleerd.

Mooi afgewerkte 2/1 kap woning met berging, praktijkruimte en heerlijke tuin op het zuiden.
De begane grond is voorzien van een natuurstenen vloer met vloerverwarming. Tuingerichte
woonkamer en luxe woonkeuken met schier kookeiland. Totaal telt de woning 4 slaapkamers.
Badkamer met o.a. douche-cabine en ligbad op 1e verdieping. Tip top onderhouden.

Koopprijs € 400.000,- k.k.
Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.
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Brugstraat 55 - Middenmeer
Deze gezellige vrijstaande woning met garage ligt nabij het centrum met diverse winkels. De vergrote woonkamer
heeft een sfeervolle houtkachel, parketvloer en tuindeuren naar de zonnige tuin met terras/veranda. De royale
woonkeuken is ook vergroot en heeft diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, 5 pits gasstel en koel/
vriescombinatie. Aansluitend is de grote bijkeuken met geiser en wasmachine opstelling. Boven bevinden zich 3
slaapkamers met vaste kasten en de badkamer met douche en 2e toilet. De garage van 6 x 6 meter geeft voldoende
ruimte voor auto en fietsen. De bergruimte erboven is altijd praktisch.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

VERKOCHT
Koningin Beatrixlaan 19 - Slootdorp

Korenstraat 7 - Kreileroord
Rustig gelegen middenwoning met veranda, terras en achtertuin op het westen. Het voordeel
van deze woning is dat je vrij zicht hebt op de straat zonder directe overburen. Doorzon woonkamer met grote raampartijen, tuindeuren en open hoekkeuken met inbouwapparatuur en LEDspots. Bijkeuken met wasmachine-aansluiting. Boven zijn drie slaapkamers en de badkamer
met regendouche en groot badkamermeubel met opberglades. Op de zolder is de cv-combi
ketel. De achtertuin is vanuit de woonkamer bereikbaar door het grote kunststof kozijn met
schuifpui, waardoor je op het terras met veranda uitkomt. Stenen fietsenberging en houten
tuinhuis met afdak, mooi aangelegde tuin. Voetpad-steeg aan de achterzijde.

Pluspunten in overvloed bij deze moderne hoekwoning met grote garage. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de
aangebouwde woonkamer of de perfecte ligging met vrij uitzicht aan de achterzijde over de sportvelden. Of
de extra grote garage, luxe sanitair of compleet ingerichte zolderslaapkamer! De woning is helemaal upto-date en instapklaar, dus kom gauw kijken! U komt binnen via een voor-entree met meterkast (8 groepen en 2 aardlekschakelaars) en modern toilet met wandcloset. De uitgebouwde woonkamer is ruim en de
lichtstraat in de aanbouw maakt de ruimte heerlijk licht! De keuken is aan de voorzijde en heeft diverse
inbouwapparatuur, zoals een combimagnetron, vaatwasser, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en
vriezer. Op de eerste etage zijn 3 prima slaapkamers en een keurige, moderne badkamer met een douche,
wastafelmeubel en 2e toilet. De tweede etage is in 2017 volledig verbouwd en ingericht als 4e slaapkamer.
Groot pluspunt is de garage met een lengte van ca. 7,5 meter. De ligging is prima in een kindvriendelijke
buurt met een groot speelveld om de hoek! De vloeren (laminaat), stucwerk en schilderwerk buitenom zijn
in 2017 gedaan. Uitstekende isolatievoorzieningen en (dus) zeer lage energielasten.

Bieden vanaf € 225.000,-- k.k.
Vraagprijs € 239.000,-- k.k.

Vraagprijs € 152.000,- k.k.
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Topsport bij

Keukenhof keukens
“Zonder ons team van ervaren

Jan benadrukt dat zijn ploeg topsport levert. “We

showroom laat de variëteiten ook goed zien, want

monteurs, kunnen wij niet

hebben vijf monteurs die elke dag keukens

er staan meer dan 60 soorten keukens. “Of je nu

plaatsen, monteren en aansluiten. Het streven is

van landelijk houdt of helemaal weg bent van

bestaan”, vertelt Jan Heijerman,

om een keuken binnen een dag helemaal

high-tech, we hebben het allemaal staan. Het

bedrijfsleider van Keukenhof

gebruiksklaar te hebben. Dat is hard werken,

doel daarvan is om de klant te inspireren en te

Keukens in Wieringerwerf. “We

maar het is onze missie om onze klanten zo snel

laten zien wat er allemaal mogelijk is op het

hebben een ontzettend ruime

mogelijk te kunnen laten genieten van hun

gebied van keukens.”

showroom, waar we onze keukens

nieuwe keuken.” De klantgerichtheid van de
monteurs is volgens hem ook een pré. “Ze

Doordat Jan zo’n 33 jaar ervaring in de

heel mooi kunnen presenteren.

hebben affiniteit met het product, het bedrijf en

keukenbranche heeft, is hij zelf ook nog graag op

Maar uiteindelijk moet die keuken

de klanten, waardoor ze graag alles zo netjes

de werkvloer aanwezig, zodat hij de klanten van

mogelijk afleveren. Zij zijn ons visitekaartje. Die

een goed advies kan voorzien. “Om een advies op

kwaliteit kun je niet altijd verwachten van

maat te geven, moet je met de klant aan tafel

ingehuurde krachten.”

zitten. Goed luisteren naar de wensen en de

net zo fraai worden geplaatst bij
de klant thuis. Gelukkig kunnen
we dat met een gerust hart aan de
monteurs overlaten!”

woonsituatie in kaart brengen is daarbij van

Voor iedere keukenwens

belang. Een keuken is tegenwoordig veel meer

Bij Keukenhof Keukens worden keukens af-

dan een gebruiksvoorwerp, dus naast dat het

fabriek geleverd, maar dat betekent niet dat ze

functioneel moet zijn, moet de sfeer ook

niet naar de behoeften van de klant kunnen

kloppen!” Dat het team van Keukenhof Keukens

worden aangepast. “In onze showroom kunnen

verstand heeft van keukens blijkt wel uit het feit

wij diverse grepen, deuren, bladen en apparatuur

dat klanten van 30 jaar geleden, die nu toe zijn

laten zien. Op die manier kunnen we elke kant-

aan een nieuwe keuken, opnieuw de zaak

en-klare keuken geheel aan de wensen van de

binnenstappen. “Een beter compliment kun je

klant laten voldoen, wat het budget ook is.” De

niet krijgen!”
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Diana, José en Mandy

José Diaz
teamleider schadeafdeling
Zo’n 17 jaar geleden kwam José Diaz bij de club van Verheul. Na 18 jaar werkzaam te
zijn geweest als ‘eenpitter’ bij een assurantie-adviseur, werd hij door Peter van
Trappen gevraagd voor de functie als teamleider op de schadeafdeling. “Verheul
startte toen met de volmacht. Dat betekent dat het bedrijf zelf bevoegd is om
bijvoorbeeld verzekeringen te accepteren, polissen op te maken en schades uit te
betalen en af te wikkelen. Een grote meerwaarde als adviseur. Eigenlijk ben én heb je
de pen en portemonnee van de verzekeraar”, vertelt José. De professional was wel toe
aan een nieuwe stap in zijn carriere en switchte in 2000 naar Verheul.
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“Het is een mooie en uitdagende job. Geen dag is
hetzelfde. Als intermediair kunnen wij bij schade
alles regelen voor de klant. Is een schade niet op de
eigen verzekering gedekt, maar iemand anders is
wel aansprakelijk? Dan verhalen wij de schade voor
onze klant op de aansprakelijke tegenpartij. We
hebben namelijk een hoge servicegraad en het is ons
doel de klant altijd zoveel mogelijk te helpen, ook
als een schade bijvoorbeeld niet in de verzekering
zit.” Een verzekering afsluiten is voor iedereen
abstract, maar zodra er schade is, wordt de concrete
waarde pas gezien. Dit maakt de afdeling van José
ook meteen een soort evaluatiepunt voor het gehele
verzekeringsbedrijf. “Op de schadeafdeling komen
veel facetten van ons bedrijf eigenlijk samen. Ik
kan zien of onze klanten goed zijn geadviseerd en
daardoor de juiste verzekeringen hebben afgesloten.
Op die manier kan ik feedback geven aan de
adviseurs en zo blijven we voortdurend gefocust op
uitermate goed advies.”
De professional is ervan overtuigd dat
schaderegeling via een intermediair altijd prettiger
werkt voor een klant, dan dat deze rechtstreeks
contact opneemt met een verzekeringsmaatschappij.
“Ik ervaar zelf al dat de communicatie met veel
verzekeringsmaatschappijen moeizaam verloopt.
Voor iemand die niet dagelijks met schades te maken
heeft, is dat nog lastiger! Onze afdeling neemt dat
compleet uit handen. Bovendien kunnen klanten bij
ons gewoon aan tafel zitten en proberen we altijd een
passende oplossing te vinden. Daarnaast biedt ons
kantoor een totaalrelatie, waardoor de klant ook op
andere vlakken kan worden ontzorgd. We hebben alle
expertise in huis en die zetten we graag voor onze
klanten in.”
Als teamleider is José niet alleen bezig met het
sturen en begeleiden van zijn team, hij werkt
zelf ook graag mee. “Ik regel vooral de zakelijke
schades. Daarnaast geef ik mijn vakkennis graag
door aan de nieuwe generatie! Op dit moment ben
ik Mandy Bos aan het inwerken. Zij is twintig jaar
en komt van de Finance Academy. Samen met onze
schadebehandelaars Diana en Michelle brengen we
de theorie die ze heeft opgedaan in de praktijk. Het is
een slimme meid! Ze is leergierig en pakt alles snel
op. Dat maakt mij een trotse teamleider.”
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Noord Zijperweg 36 - Wieringerwaard

Dit bijzondere historische pand dateert uit circa 1800 en is thans in gebruik
als restaurant/café. Het is gelegen in de dorpskern van Wieringerwaard op
een goed bereikbare locatie. Heeft u altijd al eens een restaurant willen
beginnen dan is DIT uw kans Om “’t Wapen van Wieringerwaard” over te
nemen. Met het object kunt u meerdere kanten op. Zeker gelet op de gigantische ruimte die er is. In het pand zijn nu aanwezig een royale café ruimte

met 2 barren, grote zaal met ruimte voor biljarttafels, een restaurant en
achterom is de snackbar gesitueerd. De keuken is tevens ruim te noemen
met koelruimte en alle nodige voorzieningen voor een professionele keuken.
Op de verdieping is er een mogelijkheid om diverse kamers te creëren om
een pension te beginnen.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.
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Zuiderpark 7 - Wieringerwerf
In het Zuiderpark zijn nog grote vrijstaande woningen op grote kavels te koop. Vandaar dat deze woning voor velen
aantrekkelijk kan zijn met 5 slaapkamers en bovendien grotendeels gerenoveerd per 2009, waarbij o.a. nieuwe
geglazuurde dakpannen op de woning zijn gelegd. Ruime hal, grote gerenoveerde bijkeuken, 2 slaapkamers op de
begane grond evenals de nieuwe badkamer. Ouderslaapkamer met rolluik. De woonkamer heeft een laminaatvloer,
open haard en tuindeur naar het terras. Splinternieuwe keuken met hoogglans kastjes en veel inbouwapparatuur
en natuurstenen werkblad. Boven zijn nog 3 slaapkamers, waarvan een met balkon. Nieuwe cv ketel van 2016.
Buitenom veel verlichting ‘s nachts. De inhoud is ca. 500 m³. De tuin is rondom gelegen met gazon, beplanting,
houten veranda en houten tuinhuis. De kavel is groot 675 m².

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Grote Krogt 30 - Hippolytushoef

Halerweg 1 - Schagen
Tussen het centrum, woonwijk en bedrijventerrein ligt het Halerpark. Op deze prachtige locatie
zijn nog enkele bouwkavels te koop. U kunt hier een prachtige woning bouwen waar u tevens
uw werk aan huis heeft. De ligging is zoals gezegd perfect ten opzichte van centrum, haven,
wandelgebied en de uitvalswegen naar Alkmaar en Den Helder.
Deze woningen bieden vele fiscale voordelen voor ondernemers die wonen en werken willen
combineren. Vraagt u maar eens naar de mogelijkheden. Wij ontvangen u graag.

Deze ruime twee-onder-één-kap woning met inpandige garage staat in een rustige, doodlopende straat. De woonkamer heeft een serre met vloerverwarming en inbouwverlichting.
Vanuit de serre kijkt u uit over de landerijen van Wieringen! De keuken is in U-opstelling en
heeft een granieten keukenblad, combimagnetron, afzuigkap en keramische kookplaat. Het
toilet is volledig betegeld met wandcloset en fontein. In de bijkeuken is er een wasmachineen wasdrogeraansluiting wat deze ruimte bijzonder praktisch maakt. De overloop op de eerste
verdieping geeft doorgang tot de slaapkamers en een ruime badkamer. Alle slaapkamers zijn
voorzien van een laminaatvloer, radiatoren en ramen. De badkamer is ingericht met een ligbad,
douche en dubbel wastafelmeubel. Middels de vaste trap is de tweede etage te bereiken.
Daar vindt u extra bergruimte, de cv-ketel opstelling en een 4e slaapkamer met dakraam en
tv-aansluiting.

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Vraagprijs € 215.000,- v.o.n. excl. btw
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Bargengd 8 - Hippolytushoef

Schitterende dorpsvilla met garage en 6 slaapkamers in prima nieuwbouwwijk. De gehele begane grond heeft een plavuizenvloer welke speels is gelegd. Royale living met grote eethoek en schuifpui naar het terras. Open
keuken voor de echte keukenprins(es) met een 6-pits gaskookplaat, 2 gasovens, natuursteen aanrechtblad en veel kastruimte. Bijkeuken met wasmachine en wasdrogerplek, cv ketel en pomp vloerverwarming. Inpandige

garage met vloerverwarming, tevens te gebruiken als hobbyruimte. Boven
zijn 2 etages met in totaal 6 slaapkamers en een luxe badkamer met kunststof ligbad, 2 wastafelmeubels en elektrische vloerverwarming. De tuin is
rondom de woning gelegen en heeft een zonnig terras, gazon, beplanting
en rondom een coniferenhaag en hekwerk. De kavel is 531 m² groot en de
tuinligging is gunstig met de hele dag zon.

Vraagprijs € 575.000,- k.k.
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Ellen Zoer – van Berkel

Relatiebeheer bedrijfsverzekeringen

60

Ellen Zoer – van Berkel (44) is al bijna 26

van Trappen. “Peter komt persoonlijk bij de klanten

jaar een vaste waarde binnen Verheul.

en samen met mijn andere collega’s regelen wij

“Tegenwoordig zie je steeds minder vaak

alle adviesvragen en verzekeringsoplossingen. Dit
werkt heel prettig. Mijn kracht is gelegen in het

dat iemand zo lang bij één en dezelfde

punctueel beheren van de contracten en ik vind het

organisatie blijft, maar voor mij voelt

heel prettig als ik met de klant telefonisch contact

het al die tijd enorm goed. Ik ben komen

heb. Ik adviseer de zakelijke relaties graag en deel

werken bij het bedrijf toen het nog
relatief klein was, we zaten toen met

met liefde mijn ervaring en kennis, zodat ze goed
weten wat hun risico’s zijn en hoe ze die eventueel
kunnen bewaken.”

z’n negenen!” Inmiddels heeft Verheul
vier vestigingen en is het team flink
uitgebreid tot meer dan 50 fijne collega’s
uit de regio.

Vooral de grotere bedrijven, of dat nu qua omzet
of qua personeel is, zitten bij Ellen in haar
klantgroep. “De diversiteit in deze doelgroep is
ontzettend groot, waardoor ik vaak weer voor
andere uitdagingen kom te staan. Daardoor leer

“Ik ben echt meegegroeid met Verheul. We hebben

ik ook nog elke dag in de praktijk. Dat maakt het

uitdagende periodes gehad, want in 26 jaar is er

werk leuk en afwisselend!”

veel veranderd. In het begin zaten we met een klein
en hecht team op kantoor en hadden we met alle

Daarnaast houdt Ellen haar kennis up-to-date

collega’s erg veel contact. Door het uitbreiden van

door elke twee jaar examen te doen in haar

het team en de diverse specialistische afdelingen

vakgebied. “Ook heb ik diploma’s in bijvoorbeeld

is dat veranderd. Echter, het persoonlijke contact

inkomensadvies en vermogenscontracten. Deze

onderling is gebleven en daarnaast uitgebreid met

heb ik niet elke dag nodig voor mijn werk, maar

waardevoller werken voor de klant. Iedere afdeling

ik hou ze graag actueel. Het is goed voor mijn

heeft zijn eigen expertise, waardoor de klant

brede kijk op risico’s en vind het belangrijk veel

optimaal geholpen wordt.”

vakkennis te hebben. Op die manier kan ik de
vragen van bedrijven nog beter beantwoorden en

Als relatiebeheerder van bedrijven en instellingen

indien nodig goed doorverwijzen naar collega’s die

heeft Ellen veel contact met haar collega: Peter

hierin nog verder gespecialiseerd zijn.”
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VERKOCHT

VERKOCHT

Havenstraat / Poststeeg 3 - Den Oever

Stakman Bossestraat 52 - Den Helder
In een kindvriendelijke buurt op loopafstand van het stadscentrum, staat deze ruime eengezinswoning met drie slaapkamers! De woning heeft vrij uitzicht over een plantsoen. De woning
is goed onderhouden en tevens aan de achterzijde uitgebouwd. De achtertuin is op het westen
gericht. De woning is gelegen op 98 m² eigen grond.

Prachtige authentieke woonboerderij met uitzicht over de haven van Den Oever. Met maar
liefst 5 slaapkamers, een inhoud van 940 m³ en een woonoppervlak van maar liefst 280 m².
Ideaal voor combinatie werken en wonen. Zowel aan de Poststeegzijde als de Havenstraat
is een entree. Veel functies en ruime bestemmingsmogelijkheden. Tuin met een tuinschuur.

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

Vraagprijs € 104.500,- k.k.

VERKOCHT

VERKOCHT

Werfstraat 41 - Wieringerwerf

Zwinstraat 14 - Den Oever
Nostalgische halfvrijstaande woning in het hartje van Den Oever. De woning is van binnen
gemoderniseerd. Een mooie woonkamer met erker. L-vorm keuken met diverse inbouwapparatuur. Grote bijkeuken met toilet en wasmachineaansluiting. Boven zijn drie slaapkamers en de
badkamer. Steektrap naar bergzolder. Patioterras in de achtertuin. U kunt er zo in.

Grote 2-onder-1-kapwoning met praktijk-ruimte en grote bijkeuken. Grote erker aan de voorzijde en eikenhouten vloer in de woonkamer en open keuken. Boven zijn 3 zeer ruime slaapkamers en de nette badkamer met ligbad. Mogelijkheid tot 4e slaapkamer op zolder. Ruime
achtertuin met veranda op het zuidwesten gelegen.

Vraagprijs € 267.500,- k.k.

Vraagprijs € 175.000,- k.k.
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Industrieweg 56 - Middenmeer

Industrieweg 10 en/of 10-1e etage Middenmeer
Bent u op zoek naar een schitterend vernieuwde kantoorruimte in Middenmeer? Dan kunt u terecht
bij deze twee representatieve kantoorruimtes van 68 en 80 m², elk met een prachtige uitstraling
van buiten met zwart geglazuurde dakpannen en LED-verlichting in een zeer rustgevende omgeving. Er is voor het kantoor een buitenzit gecreëerd. U kunt uw bureau’s meteen installeren, want
de kantoorruimtes zijn helemaal nieuw ingericht, voorzien van kabelgoten voor elektra, plafonds
met LED-verlichting en een nieuw klimaatbeheersysteem ( verwarmd en gekoeld door middel van
energiezuinige apparatuur). Aansluitend nette keuken met o.a. koelkast en vaatwasser. Strakke
toiletruimtes met vrijhangend closet en urinoir. Aansluitingen aanwezig zoals water, elektra,
telefoonlijnen voor o.a. internet (mogelijk komt over enkele jaren een glasvezelaansluiting).

Een grote en moderne vrijstaande woning met grote werk- of hobbyschuur, waar u alle kanten
mee op kunt. De kavel is maar liefst 3000 m², dus u kunt alle kanten op met de grote tuin
met gazon en veranda en broeikas en steiger aan het water om bijvoorbeeld een boot of kano
aan te leggen. Naast de woning is de bedrijfsruimte/schuur van ca. 100 m² (ca. 470 m³) met
pantry en CV-ketel en aluminium schuifdeuren ca. 3 x 4 mtr. aan voorzijde en loopdeur. Aan de
schuur is een mooie veranda gebouwd, aan de zonkant waar u heerlijk beschut kunt zitten. De
woning heeft op de begane grond grotendeels plavuizen met vloerverwarming. Indeling: hal,
toilet, slaapkamer, woonkamer, open keuken, serre, bijkeuken en grote slaapkamer/kantoor
(voormalige garage). Boven zij 4 slaapkamers en de nieuwe badkamer uit 2011 met vloerverwarming. Dus eventueel zijn 6 slaapkamers mogelijk. De royale U-vorm keuken uit 2016 heeft
een kunststof aanrechtblad, quooker, 5-pits inductie kookplaat, vaatwasser en koelkast. De
woning en schuur zij landelijk gelegen aan het water en tegenover een woonboerderij.

VRAAGPRIJS bij koop € 100.000,- k.k. excl BTW
voor een kantoorunit.
VRAAGPRIJS bij koop € 189.000,- k.k. excl BTW
voor beide kantoorunits.
HUURPRIJS € 675,- excl. BTW, per maand per kantoor.
HUURPRIJS € 1.350,- excl. BTW, per maand Beide kantoren.

Vraagprijs € 525.000,- k.k.

VERKOCHT
Kanaalstraat 5 - Medemblik

Karekietstraat 19 - Anna Paulowna
Nette, onderhoudsvriendelijke tussenwoning met geheel kunststof kozijnen in kindvriendelijke
wijk. De woning is voorzien van een lichte, ruime woonkamer met openslaande tuindeuren naar
de knusse achtertuin. De open hoekkeuken is voorzien van o.a. gaskookplaat en afzuigkap,
verder losse apparatuur. Boven zijn 3 grote slaapkamers en een badkamer met douchecabine,
toilet en wastafel. Op de 2e etage is er nog een 4e slaapkamer, C.V.-ketel en veel bergruimte.
De achtertuin is gelegen op het zuiden met een schutting rondom en deur naar de achtergelegen steeg, terras, gazon en een schuur met overkapping.

Deze 2 onder 1 kap woning is zo uniek, omdat de woning nog veel authentieke elementen
bevat, zoals een kamer en suite, maar vooral vanwege de tuinligging aan doorgaand vaarwater
aan de achterzijde. U kunt met uw eigen boot varen door Medemblik en heel West-Friesland.
De woning heeft een traditionele indeling en extra een kantoor/ slaapkamer op de begane
grond.

Bieden vanaf € 169.000,-- k.k.
Vraagprijs € 185.000,-- k.k.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.
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Opmerkelijk nieuws: Er zijn signalen dat woningmarkt in Kop van Noord-Holland stabiliseert

Woningmarkt staat landelijk gezien in brand,

maar in de Noordkop
is bluswater aanwezig

Het laatste kwartaalrapport van de

De prijs van een tussenwoning steeg in de

77 naar 82 dagen.” Ter vergelijking: de gemiddelde

overkoepelende makelaarsorganisatie

gemeenten Schagen en Hollands Kroon met een

landelijke verkooptijd is 56 dagen. Maar: ook hier is

prijs van € 185.000 naar € 186.000 nog maar

sprake van een lichte kentering, want in het laatste

NVM is bijna een brandbrief, gericht

nauwelijks, die van een vrijstaande woning daalde

kwartaal van 2017 lag dat aantal op vijftig dagen.

aan de overheid, om regels zodanig

zelfs licht van gemiddeld € 346.000 naar

Het was voor het eerst sinds het derde kwartaal

te versoepelen dat het bouwtempo

€ 345.000. En de prijs van een twee-onder-één-

van 2014 dat de verkooptijd landelijk gezien opliep.

opgeschroefd kan worden. In de

kap-woning daalde nog veel sterker: van € 244.000
naar € 237.000 gemiddeld. De verkooptijd van

Tijdelijke trend of niet?

vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen

Dat lijkt een tijdelijke gezondheidsopleving van de

woningtekort ook nijpend te noemen

nam tevens toe wat ook een teken is dat de markt

landelijke huizenmarkt te zijn, want de instroom

met prijzen die voor alle woningtypen

stabiliseert. De cijfers van appartementen zijn

van nieuw aangeboden woningen bedroeg in het

het spreekwoordelijke dak uitschieten.

nog niet bekend, maar van dit type woningen werd

eerste kwartaal van 2018 34.000. Dat is 8,5 procent

de verkooptijd verder verkort wat aangeeft dat ze

minder dan een jaar geleden en 23,4 procent

grote steden in Nederland is het

Van Amsterdam was al bekend dat de

populair zijn. Zowel in de Noordkop als landelijk,

minder dan vorig kwartaal. Dat betekent schaarste

huizenprijzen door het dak gaan, maar

want appartementen zijn zo gewild dat bijna vijftig

en hoogstwaarschijnlijk prijsverhogingen in

inmiddels gaat het ook in steden als

procent (46,7%) van het te koop staande aanbod (!)

de komende kwartalen. Met name het aantal

in 2017 werd verkocht. Er staan landelijk daardoor

verkochte nieuwbouwwoningen liep terug, vooral

nog maar 8.281 appartementen in de verkoop.

volgens de NVM omdat er maar 7300 opgeleverd

Rotterdam, Den Haag en Groningen hard.
Zo steeg de woningprijs in de Hofstad

werden. Dat was elf procent minder dan een

in 2017 gemiddeld met maar liefst 24

Verkooptijd neemt toe

procent. In de Noordkop is echter

Hans Bos: ,,De oplopende verkooptijd van

nog altijd volgens de NVM sprake van
een gezonde huizenmarkt. Hans Bos,
Directeur Makelaardij bij Verheul: ,, De
huizenprijzen in de gemeenten Schagen
en Hollands Kroon gingen weliswaar

kwartaal eerder.

woningen in de Noordkop is een hoopgevend

De gemiddelde woningprijs als geheel nam ten

signaal voor de regionale woningmarkt dat de

opzichte van het vorige kwartaal toe naar 273.000

vraagprijs op zijn minst minder hard stijgt of zelfs

euro. In Schagen en Hollands Kroon was dat

daalt.”

percentage wat hoger, 3,6 procent, maar ligt de

In Schagen en Hollands Kroon nam de gemiddelde

gemiddelde woningprijs met 257.000 euro nog

verkooptijd in het eerste kwartaal van 2018 toe van

altijd lager.

met respectievelijk 10,3 procent en
6,2 procent omhoog, maar dat zijn

Daling van woningprijzen in Den Helder en op Texel

percentages in vergelijking met een jaar

Wordt de huizenmarkt in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon als gezond aangeduid, de

geleden. Er komt een ander beeld naar
voren als we het laatste half jaar als
uitgangspunt nemen.”

situatie in Den Helder en op Texel beschrijft de NVM zelfs als ‘ontspannen’. Hier daalden in het
afgelopen kwartaal de woningprijzen zelfs met 1,8 procent. Daarmee is Den Helder/Texel één van
de weinige gebieden in Nederland waar starters nog echt een kans maken op een huis zonder
aanvullende financiering van bijvoorbeeld de ouders.
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Conclusie
Starters in de zorgen

dit type huizen nam met 6,7 procent toe. Landelijk

De nieuwe cijfers van de NVM bieden

Dat is goed nieuws, behalve voor starters. Zij

gezien zijn naast appartementen vrijstaande huizen

een grillig beeld van de woningmarkt. Er

komen nauwelijks meer aan de bak, althans

geliefd. In algemene zin steeg de woningprijs in

zijn sprake van tendensen die per regio

niet in Schagen en in iets mindere mate ook niet

het afgelopen kwartaal met 1,9 procent, in de

nogal uiteenlopen. Toch is dat alleen al

in Hollands Kroon. Dat komt overeen met het

gemeenten Schagen en Den Helder was dat zoals

een positieve noot voor de huizenkoper:

landelijke beeld: vergeleken met een jaar eerder

eerder vermeld 3,6 procent. Het verschil tussen

er zijn signalen dat de huizenmarkt

zijn er in het eerste kwartaal bijna 40 procent

vraag- en aanbodprijs vlakte landelijk af tot slechts

stabiliseert. Zeker ook in de Noordkop

minder woningen verkocht in de prijsklasse tot

0,7 procent, in de Noordkop was dat 1,7 procent.

waar de verkooptijd toeneemt en het

en met 150.000 euro. In de prijsklassen tot twee

Hans Bos: ,,Nogmaals, deze cijfers zijn enigszins

aantal transacties afneemt. In Den Helder

ton en tweeënhalve ton is de daling met 19 en 16

vertekenend. Huizen in de Kop van Noord-Holland

en op Texel dalen de prijzen zelfs. Hans

procent ook fors te noemen.

zijn nog altijd ruim drie procent goedkoper dan

Bos: ,,Maar één zwaluw maakt nog geen

voor de economische crisis. Landelijk gezien zijn

zomer. Het is afwachten hoe de komende

ze inmiddels 9,2 procent duurder.”

kwartalen zich ontwikkelen. Veel zal ook

Het totale aantal woningtransacties nam met ruim
twintig procent af, in de gemeenten Schagen en

afhangen hoeveel nieuwe woningen er

Den Helder was dat bijna dertig procent. Hans Bos:

De verschillen per regio zijn zo groot dat de NVM

landelijk opgeleverd gaan worden. Zolang

,,Dat zou op het eerste gezicht een dempend effect

met klem adviseert bij aan- en verkoop van een

de grote mate van schaarste in de grote

op de prijsstijging moeten hebben, maar ook het

woning een makelaar in de arm te nemen die de

steden in de Randstad aanhoudt is het

woningaanbod nam af. Met ruim veertien procent

lokale markt door en door kent. Hans Bos: ,,Wij zijn

een kwestie van tijd totdat de grote trek

landelijk en bijna twintig procent in de Kop van

geworteld in de Noordkop en kunnen u adviseren

aan woningzoekers vanuit het zuiden naar

Noord-Holland.”

over hoe u het beste kunt handelen. Dat is niet

het noorden op gang komt. Het is daarom

alleen onze mening maar vooral ook van onze

aan te raden, wanneer je op zoek bent

Hoekwoningen populair

klanten. Lees daartoe onze reviews op

naar een woning en denkt de middelen te

Een uitzondering vormde in de Noordkop de

www.phverheul.nl onder de button “Over Ons” en

hebben of hypothecair te kunnen regelen,

hoekwoningen. Het aantal woningverkopen van

dan het kopje nieuws.

snel in actie te komen.”
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JML Ontwerp

maakt dromen werkelijkheid
Marjo Lont, bouwkundig adviseur

tekening werkelijkheid te maken. Er is niets toffers

ontbreken. “Tot en met de garantieperiode van de

en eigenaar van JML Ontwerp en

dan de ideeën die ik samen met mijn klanten heb

bouw of verbouwing kunnen mijn opdrachtgevers

uiteindelijk in het echt te kunnen bewonderen!”

op de deskundige inbreng en begeleiding van JML

Tekenbureau, ontwerpt sinds 1996
woningen en bedrijfspanden. “Alles is

rekenen!”

Deskundig advies

custom-built. Dat betekent dat ik luister

JML Ontwerp en Tekenbureau stopt echter niet

Blije mensen

naar de wensen van de klant en die

bij de tekentafel. “We geven deskundig advies

Marjo laat weten dat de bouwwereld weer in

vervolgens vertaal in een gedetailleerde

in de verschillende fases van een bouw- of

een stijgende lijn zit. “Men heeft weer voldoende

tekening. Ik prijs mij gelukkig dat ik

verbouwtraject. Dat begint met het uitwerken van

financiële middelen om dromen te laten

een bouwtekening, vervolgens kan mijn bureau de

verwezenlijken. En ik mag daar mijn steentje aan

vergunningen aanvragen en zelfs een begroting

bijdragen. Het mooie aan mijn vak is dat ik bijna

opstellen. Daarnaast heb ik een groot netwerk

altijd met blije mensen te maken heb. Dit begint

van aannemers, waardoor ik mijn klant goed kan

bij de tekening die ik voor ze maak en eindigt

Of het nu om een bedrijfsunit, een

adviseren over welke aannemer het beste bij zijn

pas bij de oplevering van hun droom. Wat wil een

huisartsenpraktijk of een droomhuis gaat, Marjo

specifieke project past.”

bouwkundig adviseur nog meer!”

voor de meest bijzondere projecten mag
werken.”

denkt alles tot in de puntjes uit. “Bedenken is
leren kijken naar details. Die werk ik vervolgens

Maar ook dan houdt de dienstverlening van JML

uit in mijn tekeningen. De opdrachtgever geeft

niet op. Integendeel, ook tijdens de bouw kunnen

vervolgens aan wat er eventueel veranderd moet

zich onverhoopt allerlei zaken voordoen, waarbij

worden en dan is het aan de aannemer om van de

deskundig advies en begeleiding niet kan en mag

66

Meer informatie:
www.jmlontwerp.nl

Wij bedanken onze trouwe relaties
voor hun bijdrage in ons magazine
Butijn&Wegink

Biesheuvel Knoflook

Gebroeders Pruim

Bouwbedrijf Tichem

Luikens Fysiotherapie

Keukenhof keukens

JML Ontwerp
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Onze Makelaars

Kantoor Anna Paulowna

Kantoor Julianadorp

Kantoor Schagen

Kantoor Wieringerwerf

Molenvaart 261

Schoolweg 10

Nieuwstraat 47

Sternstraat 37

1761 AE Anna Paulowna

1787 AW Julianadorp

1741 BV Schagen

1771 AN Wieringerwerf

tel. 0223 - 52 17 50

tel. 0223 – 74 70 10

tel. 0224 – 21 76 00

tel. 0227 - 60 28 24

E-mail: info@phverheul.nl

E-mail: info@phverheul.nl

E-mail: info@phverheul.nl

E-mail: info@phverheul.nl

www.phverheul.nl

