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'Laagdrempelig en klantgericht in Scherpenzeel én Woudenberg'
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Colofon
Dromen én Wonen is een gezamenlijke uitgave van
Geijtenbeek & Boers makelaars en Breur makelaars.
Adres
Geijtenbeek & Boers makelaars
Dorpsstraat 3, 3931 ED Woudenberg
Breur Makelaars
Tuindorpweg 41A, 3951 BD Maarn
Verschijnt
Viermaal per jaar huis-aan-huis in de gemeente
Woudenberg (als bijlage met LetOp Woudenberg),
Maarsbergen, Maarn en Doorn.
Oplage
11.500
Vormgeving
Woudenbergse Drukkerij B.V.
Exploitatie
JOIN Communicatie B.V.
Redactie en fotografie
Baart Koster, Niels Wolterink
Verspreiding
Reli Groep B.V., Sliedrecht.
Druk
Rodi Rotatiedruk, Diemen
Copyright: op de teksten, de foto’s en het ontwerp van
Wonen én Dromen rust copyright. Niets mag op welke
wijze dan ook worden overgenomen, verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Voorwoord

We zitten met zijn allen in een dynamische aanbiedersmarkt. De hoge
drukpan die het aankoopproces is geworden, gecombineerd met de emotie
die juist bij aankoop van een huis komt kijken: het is een bloedlinke mix.
Zeker als je daarbij bedenkt dat veel kopers er goed aan denken te doen
om zich de kosten van een aankopend makelaar te besparen. Ze doen het
liever zelf. Een huis kopen kan toch niet zó moeilijk zijn? Uiteraard is het
ieders vrije keuze, maar wij raden het af. En dat doen we in het belang van
de koper. Want hoe gaat dat? Een huis voelt goed, de omgeving is prettig,
kortom; er is een 100% klik! Je bent zelfs een klein beetje verliefd geworden en ziet jezelf er al helemaal wonen!
Tot zover de zeer begrijpelijke roze wolk. De nuchtere werkelijkheid is echter
een andere. Voordat de koopakte getekend kan worden en de champagne
ingeschonken, moet je nog bieden en onderhandelen. En aangezien verkopers de macht in deze markt hebben, worden tegenwoordig negen op de
tien woningen bij inschrijving verkocht. Wat wil zeggen dat meerdere geïnteresseerden tegelijk hun bod kunnen uitbrengen op het gewilde huis. Deze
situatie heeft de verhoudingen tussen koper en verkoper omgekeerd. Waar je
eerst mocht hopen nog iets van de verkoopprijs af te onderhandelen, daar is
overbieden nu de norm geworden. Vaak tot 10 à 15% over de verkoopprijs.
Bovendien moet er snel beslist worden, anders word je door een andere koper rechts ingehaald.
Het in de arm nemen van een partij die expertise, ervaring en een zakelijke
blik meebrengt kan dus absoluut geen kwaad, integendeel. Het is een prima
investering om een partij in te schakelen die de lokale markt als haar broekzak kent, weet wat er te koop staat, kan inschatten wat dat onroerend goed
waard is en dat kan koppelen aan de wens van de koper. Naast kennis van
de ins & outs van de aankoop van een woning is er een zeer open oor voor
wat de klant wil. Wees met andere woorden niet pennywise en poundfoolish,
maar investeer in kundige begeleiding en oordeelkundig advies.
En natuurlijk geven wij nog graag een concrete tip mee voordat u deze pagina omslaat. Laat altijd een bouwtechnische keuring uitvoeren. Zeker in deze
snelle hectische markt is dat uw garantie om niet tegen negatieve verrassingen aan te lopen. Zodat u écht weet wat u gekocht hebt. Verliefd worden kan
altijd nog.

Prins Willem Alexander Park 321,
Veenendaal

Gouden Regen 37,
Woudenberg

Bieden vanaf € 265.000,-

Vraagprijs € 650.000,- k.k.

Appartement begane grond

Vrijstaande woning

74 m2

239 m2

Ridder Fulcolaan 3,
Maarsbergen

Crosestein 4141,
Zeist

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

Bieden vanaf € 450.000,-

Twee onder een kap woning
375 m2
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167 m2

Tussenwoning
130 m2

123 m2

115 m2

Woning in beeld

Koningslaan 10, Woudenberg

Vrijstaande woning

Vraagprijs € 785.000,-

335 m2

172 m2

Koningslaan 10: het zonnetje in huis
De Koningslaan is een populaire laan op loopafstand van het
dorpscentrum. Nummer 10 springt er dan ook nog eens positief uit. Het
is een fraai gerenoveerd jaren dertig huis. Hoewel het ook echt zo oud
is, heeft de verkoper een zeer geslaagde make over laten uitvoeren. Het
resultaat: een stijlvol ingerichte comfortabele woning met verschillende
verrassingen. Eigenlijk te veel om allemaal in deze recensie te verwerken,
en het is natuurlijk ook altijd leuk om zelf ter plekke verrast te worden.
Dus ik licht maar een tipje van de sluier op. De eerste verrassing kom ik
al op de BG tegen. Deze woning bezit namelijk twee woonkamers, een
kleinere en een grote. Door de en suite deuren te sluiten kun je zonder
elkaar te storen vóór tv kijken en achter rustig een krant lezen. Perfect
voor een gezin dat vaak verschillende behoeftes heeft. Bovendien is
de tv in de voorkamer weggewerkt in een van de kasten van een grote
kastenwand. Dat geeft rust wanneer er geen tv gekeken wordt.
Het valt me op dat steeds aan details is gedacht en vaak zijn die ook
écht oorspronkelijk. Zo liggen er bijvoorbeeld twee oude vloeren op de
BG. Eentje stamt uit 1800 en is afkomstig uit een klooster in Venlo, een
andere antieke tegelvloer komt uit een oude boerderij. Ook glas in lood
details springen in het oog, overigens keurig weggewerkt tussen dubbel
glas. Gevoel voor stijl kan de verkoper duidelijk niet ontzegd worden. Nu
is stijl natuurlijk persoonlijk. Maar modern landelijk spreekt behalve mijzelf

heel veel mensen aan. Deze woning ademt daardoor rust en sfeer uit.
Bovendien valt er door alle ramen van de woning veel zonlicht binnen.
Dat is niet alleen prettig voor een bewoner, maar zeker ook tijdens een
bezichtigingsronde. In de grote woonkamer valt dat licht binnen vanuit de
op het zuidwesten gelegen tuin met ruim terras, schuur en buitenkeuken.
Ook de ruime woonkeuken baadt in het zonlicht.
Het ruim aanwezige comfort is soms op uiterst geraffineerde wijze in het
het huis verwerkt. Van de twee douches op de eerste verdieping is er
bijvoorbeeld een weggewerkt op de plek waar de schoorsteen zat, zodat
hij wegvalt in de muur. Ook losse spullen zijn uitstekend uit het zicht te
organiseren. Zo is op de eerste verdieping veel kastruimte, bijvoorbeeld
op de ruime overloop.
Tijdens de renovatie is tevens de isolatie grondig aangepakt. Twee
verdiepingen hoger zijn bijvoorbeeld nieuwe dakpannen geplaatst en is
daaronder isolatie aangebracht. Van dat laatste zie je niets, want dat zit
tussen de dakpannen en het fraai doorlopende balkenplafond.
Over Koningslaan 10 is nog veel meer te zeggen, ik gaf dat al aan. Daarom loont een bezoek aan deze woning. Als ik nog even door de directe
omgeving wandel, loop ik tot slot nog tegen een groene verrassing aan:
een park, pal achter het huis.
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Tabaksland 24,
Woudenberg

Maarnse Grindweg 12P,
Maarn

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Huurprijs: €1.100,- excl. BTW per maand

Hoekwoning
195 m2

149 m2

Centraal gelegen
Splinternieuwe bedrijfshal met kantoorruimte
Eigen parkeerplek

Nico Bergsteijnweg 66,
Woudenberg

Brinkkanterweg 6,
Scherpenzeel

Vraagprijs € 500.000,- k.k.

Vraagprijs € 700.000,- k.k.

Twee onder een kap

Vrijstaande woning

207 m2
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circa 121 m2

777 m2

165 m2

Tekelenburg & Advocaat: laagdrempelig
en klantgericht in Scherpenzeel én
Woudenberg
Laagdrempelig, toegankelijk en klantvriendelijk: het zijn kernwaarden van Tekelenburg & Advocaat, een integrale financiële
dienstverlener met kantoren in Woudenberg en Scherpenzeel. “Bij ons staat de deur altijd open voor een advies of praatje.”
Ook persoonlijk staat hypotheekadviseur Gerard Tekelenburg met één
been in Scherpenzeel en het andere in Woudenberg. “Ik ben geboren
en getogen Scherpenzeler. Ruim vijf jaar geleden ben ik echter verhuisd
naar Woudenberg. Ik voel met beide dorpen dus ook een persoonlijke
betrokkenheid.” Die betrokkenheid is essentieel voor Tekelenburg en zijn
collega’s. “Allemaal zijn we diep in de lokale gemeenschap geworteld.
Iedereen doet wel iets in het verenigingsleven. We kennen daarom ontzettend veel mensen en velen kennen ons.”
Voor en tussen de klanten
Dat is zo belangrijk omdat je je financiële zaken niet zomaar aan iedereen
uitbesteedt. Daar is vertrouwen voor nodig. En zéker als die dienstverlener in staat is om je op uiteenlopende financiële terreinen te ondersteunen. “Wij helpen en adviseren klanten bij het afsluiten van hun hypotheek en hun verzekeringen. Daarnaast adviseren wij onze klanten op het
gebied van sparen en lenen zodat zij hun persoonlijke ambitie of wens
kunnen realiseren.”
Met andere woorden; bij Tekelenburg & Advocaat kennen zij hun klanten
qua financiën van haver tot gort en vaak kennen ze ze ook in persoonlijke
zin. “Wij zijn nog een serviceverlener waar je binnen kunt stappen voor
advies of een praatje. De deur staat open en in figuurlijke zin is er dus
geen drempel.”

Onafhankelijk en klantgericht
Tekelenburg heeft niet alleen Scherpenzeel en Woudenberg goed op
zijn radar, maar volgt ook marktontwikkelingen in de wijdere regio. “Ons
werkgebied ligt tussen Amersfoort, Veenendaal, Ede en Zeist. We bedienen in dat gebied een grote groep klanten en werken daarvoor samen met een verscheidenheid aan financiële instellingen, zoals banken
en verzekeraars. Tevens maakt ons grote netwerk dat we onafhankelijk
kunnen adviseren. Zo kunnen wij steeds oplossingen vinden die het belang van onze klanten optimaal dienen.” Behalve particulieren profiteren
ook ondernemers van die service. “In deze omgeving zitten veel kleinere
ondernemers, van zzp tot kleinbedrijf. Vaak hebben zij door hard werken
wat vermogen opgebouwd en zoeken ze naar goede investeringsmogelijkheden. Daar kunnen wij in meedenken.”
Daar ligt ook de link naar Geijtenbeek & Boers makelaars, legt Tekelenburg uit. “Wij hebben ook onze eigen makelaardij. Veel klanten willen
investeren in onroerend goed door koop of huur. Maar wij mogen voor
onze eigen klanten bijvoorbeeld niet óók de taxatie uitvoeren, dus dan
bellen wij Geijtenbeek & Boers. Andersom gebeurt dat ook. Zo versterken
we elkaar.”
Precies datzelfde doet Tekelenburg & Advocaat met betrekking tot de
financiële positie van haar klanten. Alle reden om er dus eens binnen te
stappen. Belangrijke bijkomstigheid: dat doet u niet als nummer maar als
koning.

Ambachtelijke slagerij Herman Vernooij
heeft gevarieerd en heerlijk vlees in de kuip
Ambachtelijke slager Herman Vernooij valt op door een veelzijdig productaanbod van hoge kwaliteit. Iets minder
dan de helft van zijn toonbank is gevuld met vlees. Maar we hebben hier dan ook te maken met een slager 2.0.
Herman Vernooij is druk aan het werk en staat de verslaggever van Dromen én Wonen te woord weliswaar graag te woord, maar dan wél tussen
het helpen van klanten door. Klanten gaan immers altijd voor in de momenteel enige slagerij die Woudenberg rijk is. Vorig jaar sloot een collega
namelijk de deuren en zo is de werkdruk bij Vernooij verder toegenomen.
Vorig jaar was natuurlijk sowieso een gek jaar, vertelt hij. “Corona heeft een
aantal zaken in beweging gezet. Dat wil zeggen: we gingen steeds meer
maaltijden verkopen en ook onze webshop ging harder draaien.”
Logisch, want oudere alleenstaande klanten hebben niet altijd zin om
achter de pannen te gaan om hun maaltje te koken. Ook tweeverdieners
komen aan het eind van de werkdag vaak niet meer aan koken toe. Die
klanten kunnen het gemak waarderen dat Herman biedt.
Verrassend assortiment
Dat verklaart dan ook het rijke aanbod van producten, dat inderdaad uit
veel meer dan alleen mooie ambachtelijk vlees, vleeswaren bestaat. Net als
op de website is met de presentatie niets mis, ook in dát opzicht is Vernooij
echt een ondernemer 2.0. “Je moet goed laten zien wat je kunt betekenen
voor klanten. Dat is vaak meer dan mensen van een slager verwachten”, aldus Herman. Wat is dan zo’n voorbeeld van een verrassend product? “We

doen veel in lekkere krokante stokbroodjes met
verschillende vullingen. Daar is veel vraag naar,
wat ook geldt ook voor de complete maaltijden en
stamppotjes die we aanbieden.”
Kerstsurprise
De service in de zaak is ook van belangrijke meerwaarde, legt Herman uit.
“We geven onze klanten graag een stukje advies over het goed laten garen
van vlees of het bereiden van maaltijden. Dat advies krijg je niet in de supermarkt.” Terwijl dat juist zo belangrijk is, vindt hij. “Je hebt geïnvesteerd
in een mooi stuk vlees en straks komt de Kerst eraan. Dan is het toch wel
héél fijn dat het vlees dat je op tafel zet ook echt lekker mals is. En uiteraard
geldt dat niet alleen tijdens feest- of bijzondere dagen, dat wil je natuurlijk
graag 365 dagen per jaar doen. Daarom staan wij klanten altijd graag terzijde met goed advies.”

Speciaal voor de lezers van Dromen én Wonen dit smakelijke recept
voor de komende Kerst. Carpaccio rollade ( Heerlijk mager en mals
stuk rundvlees, gevuld met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en
een heerlijke pesto marinade) Bereidingswijze : In de oven op 175
graden tot een kerntemperatuur van 42 graden.
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Kom jij niet (voldoende)
toe aan jouw business
communicatie?
Marco Communicatie levert communicatie
ondersteuning en de praktische uitvoering
ervan. Meer weten over de mogelijkheden,
scan deze QR code:

Kaltro Glas bv
Leveren en plaatsen van glas

KALTRO GLAS LEVERT EN PLAATST VOOR
U VELE SOORTEN GLAS MET DIVERSE
TOEPASSINGEN

Willem de Zwijgerlaan 157
3931 KP Woudenberg
Tel. 06 29510982
marco@marcocommunicatie.nl
www.marcocommunicatie.nl

Maarsbergseweg 2
3931 JH Woudenberg
Hypotheken & Verzekeringen

www.deg-fd.nl | 033 - 711 51 61 | info@deg-fd.nl
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Coöperatie Woudenberg 1909-1972
Met Coöperatie Woudenberg telt ons dorp een historische en monumentale parel. Inmiddels is Coöperatie Woudenberg tot bedrijvenverzamelgebouw getransformeerd. Dat is met veel respect voor het verleden gedaan. Hoe ziet dat verleden er eigenlijk uit?

In 1876 werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-Kesteren-Keulen.
In 1886 was de oplevering van het station Woudenberg-Scherpenzeel; 2
kilometer ten oosten van het centrum van Woudenberg. De spoorlijn zou
in 1974 worden opgeheven.
De Roomboterfabriek de “Vooruitgang” en de Coöperatieve Handelsvereniging Woudenberg/Maarn vestigden zich in de buurt van het station.
Het industrieterrein breidde zich zo richting Stationsweg uit.
In 1908 vond de oprichting van de aankoopcommissie plaats (handelsvereniging) en op 4 januari 1909 werd de akte getekend bij de notaris. Deze
commissie had zich tot taak gesteld kunstmest en zaaigoed in het groot in
te kopen voor de aangesloten boeren.
In 1909 werd gestart met de bouw van een kleine opslagplaats De ”Verwachting”.

De bouw van een stenen loods, als maalderij, volgde in 1914. (ten oosten
van het spoor en ten westen van de Parallelweg)
In de loop der jaren groeide de ”Verwachting” uit tot een groot complex
met silo´s, maalderij, mengerij, grasdrogerij, fruitdrogerij, een pootaardappelbewaarplaats,gereedschapswinkel en een kantoor.
In 1930/31 werd een torenachtig pakhuis gebouwd: een aanzienlijke
vergroting van de bestaande Maalderij.
Vanwege die hoge silo gebouwen die in het landschap verrezen, worden
graanmaalderijen ook wel kathedralen van het platteland genoemd.
Het bombardement op 6 november 1944 zorgde in 1949 nogmaals voor
vergroting : een hoge silo (kathedraal) aan de oostzijde van de Parallelweg. Er werd bovendien een overdekte loopbrug van west naar oost
gebouwd.

De gebouwen ten westen van de Parallelweg werden in 1993 gesloopt
(behalve het woonhuis van de stationschef). Dit t.b.v. de aansluiting met
de Stationsweg.
De woning van de stationschef, het hoge linker gedeelte staat er nog.
In 1913 werden de commissie van aankoop en de boerenleenbank
samengevoegd tot Coöperatieve Boerenleenbank en Handelsvereniging
Woudenberg/Maarn.
Tot 1972 heeft de Coöperatie gefunctioneerd.
In 2020 en 2021 is het gebouw prachtig gerenoveerd en houden er sinds
dit jaar verschillende bedrijven kantoor in Coöperatie Woudenberg. Deze
zijn: Brain Capital, De Vries en Nell accountants, Av Verzekeringen, Duurzaam Advies, H&W Bouw, Chef Impie, Lammert Wilbrink B.V. Commercieel vastgoed.
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Geeresteinselaan 9,
Woudenberg

Kuiperlaan 38,
Maarn

Vraagprijs € 600.000,- k.k.

Vraagprijs € 409.000,- k.k.
Tussenwoning

Twee onder een kap
270 m2

149 m2

184 m2

Van Beuningenlaan 36A,
Maarsbergen

Bouwkavel

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

2424 m2
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circa 107 m2

Woning in beeld

Laan van Blotenburg 66,
Woudenberg
Biedprijs vanaf € 600.000,-

Vrijstaande woning
301 m2

150 m2

Laan van Blotenburg 66: een
modern huis dat stáát als een huis!
Een modern huis dat staat als een huis, dat is mijn eerste indruk
als ik arriveer. Gebouwd in 2003 is dit huis erg goed onderhouden.
Wat mij de vraag ontlokt hoe het er zó nieuw uit kan zien als het
bijna twintig jaar oud is. Dan blijkt dat de eigenaar grootscheeps
gerenoveerd heeft. Zodoende zitten er een nieuwe badkamer in, zie
ik een imposante en fraaie overkapping aan de achterkant van het
huis én is er een nieuwe toilet bijgebouwd. Het viel me al op dat
de voorkant twee ingangen heeft, maar het blijkt dat de eigenaar
bedrijf aan huis had. Door het aparte toilet is er echt sprake van
losse bedrijfsunit en dat biedt fiscale voordelen voor ondernemende
kopers.
Onder de imposante overkapping aan de tuinkant houd ik even stil.
Het is een ideale plek om een kop koffie te drinken terwijl je naar een
regenbui kijkt. Bovendien staat er een gloednieuw schuurtje opgetrokken uit Douglas hout, en dat is een hele mooie Noord-Amerikaanse spar. Binnen blijkt dat deze ruimte zich uitstekend leent
is voor zakelijk gebruik en zo ook is ingericht. De professionele
wandstellingen maken het mogelijk om goederen of werkmateriaal
op te slaan. Bovendien laat de ruimte het ook toe om hem eventueel
levensbestendig te maken door hem als woon- en slaapruimte in te
richten.

Als ik doorloop naar de eerste verdieping valt de grote masterbedroom met openslaande balkondeuren op. Daarnaast zijn er nog
twee slaapkamers aanwezig. De badkamer is inderdaad spiksplinternieuw en in moderne betonlook uitgevoerd. Dat geldt overigens
ook voor het nieuwe toilet dat op de begane grond is geplaatst.
Nog een trap omhoog brengt me op de zolder die liefst twee ruime
zolderkamers telt. Meer ruimte dan ik had verwacht. En zo waren er
meer aangename verrassingen. Bijvoorbeeld dat voor het huis veel
eigen ruimte is waardoor je dus ook eigen parkeerruimte hebt.
Hoe alert je ook bent tijdens het bezichtigen van een huis, je mist
soms ook dingen en ziet niet alles met het blote oog. Daarom levert een praatje met de makelaar vaak nuttige, en in het geval van
dit huis hele positieve informatie op. Zo blijkt het leidingwerk bijvoorbeeld kort geleden helemaal te zijn vernieuwd. Ook de twee
aircosystemen die het huis telt, op de masterbedroom en in de kantoorruimte, hebben een recente onderhoudsbeurt gehad. Verder
heeft de eigenaar alles modern en neutraal afgewerkt. Soms loop je
tegen typische stijlkeuzes aan die je zelf niet zo mooi vindt, maar dat
is hier totaal niet het geval. Ik zei het al, dit huis staat als een huis.
Straalt kwaliteit en wooncomfort uit. Ligt op een steenworp van het
centrum en is absoluut instapklaar. Je kunt dus direct beginnen met
wonen, en dat lijkt me in dit huis erg prettig!
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De Vries en Nell Woudenberg:
uw waarborg voor kwaliteit
• accountancy • belastingadvies • loonadministratie
voor ondernemers en particulieren

WOUDENBERG

Accountants en belastingadviseurs
De Vries & Nell Woudenberg, Parallelweg 2, 3931 MT Woudenberg
Telefoon 033 - 277 34 44, E-mail woudenberg@devriesennell.nl
Website woudenberg.devriesennell.nl

verf-behang - raamdecoratie - verf

“De Verfspecialist van de Utrechtse Heuvelrug!”
De mooiste verf, direct uit voorraad!
Advies in de winkel & aan huis
www.dekleurenwaaier.nl
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Maarsbergen 0343 - 431896

Kerst
Puzzel mee & win!
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CADEAUTJES
CHOCOLADEMELK
DECEMBER
DINER
FAMILIE
GEZELLIGHEID
GOURMETTEN
JAARWISSELING
KAARSJES
KACHEL
KERST
KERSTBOOM
KERSTMARKT
LAMPJES
OPENHAARD
OUDENNIEUW
PEPERNOTEN
SCHAATSEN
SINTERKLAAS
SNEEUW
SPECULAAS
VAKANTIE
WARMTE
WINTER
WĲN

Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Puzzel mee & maak kans op een mooie prijs. Heeft u het antwoord gevonden?
Stuur dit dan op naar anne@breurmakelaars.nl
www.lammertwilbrink.nl

Woudenberg Vastgoed B.V. zit nu in hartje Woudenberg
Woudenberg Vastgoed B.V. – Ze zijn per 1 april verhuist naar Woudenberg. In het gebouw vlak naast de oude graanmaalderij houdt het bedrijf zich
bezig met aan- en verkoop, projectontwikkeling en beheer van vastgoed.
Eigenaar Lammert begon in 2008 met het zoeken naar panden voor Basic Fit en SwissSense bedden en bouwde zijn
eigen bedrijf op. De meeste klanten kennen Lammert nog uit de tijd van de Autoshop Ede, Barneveld.
Dochter Nathalie werkt nu 5 jaar in het bedrijf, zij gaat zich de komende jaren meer focussen op de verkoop en het
ontwikkelen van nieuwe projecten.
John Rijsemus is nu ook al ruim 3 jaar te vinden binnen het bedrijf en richt zich vooral op het financiële beheer en
doet samen met Nathalie en Jennifer eigenlijk alles om Lammert heen wat nodig is. Jennifer de middelste dochter van
Lammert komt vanaf januari fulltime bij het bedrijf, en zal meerdere taken van Nathalie over gaan nemen.
Schuin tegenover het huidige bedrijfspand in Woudenberg was het commerciële vastgoedbedrijf verantwoordelijk
voor de bouw van de Hoogvliet, een project dat negen jaar in beslag nam en sleutel klaar is opgeleverd. ‘We zijn we
https://woordzoekerfabriek.nl/printen/JWIkkzTMkTB9Zo8kjW3yzCSzJqAdUnO2.html
erg
trots op onze klanten en wat wij in de aflopen jaren hebben bereikt en hopen dit in toekomst verder uit te breiden
met ons nieuwste project in o.a. Woudenberg’, vertelt Nathalie. Dit volgende project is ook in aantocht.
Zo hebben we 1,2 hectare grond gekocht op de Slappedel / Zeisterweg in Woudenberg om samen met ons team te ontwikkelen.
Het bedrijf is sinds 1 april verhuisd van Ede naar Woudenberg en vestigde zich op een markante plek die iedere Woudenberger kent.

1/1

Sfeervol
‘We zitten nu in het voormalige kantoorgebouw van de graanmaalderij’, legt dochter Nathalie Wilbrink uit. Zij is verkoopmanager in het
vastgoedbedrijf van haar vader, ‘We hebben dit gebouw opgeknapt met historische tinten.
Bovendien heeft elke werkruimte in het sfeervol ingerichte onderkomen een unieke naam, is de kantine de echte blijkvanger van
het pand, waar iedereen graag bij elkaar komt en een echte huiselijke zweer geeft. De bovenste verdieping verhuren wij aan diverse
bedrijven en vormen we met ze allen “Coöperatie Woudenberg”.
Iedereen welkom om het historische pand te komen bekijken!
Woudenberg Vastgoed B.V.
Stationsweg Oost 259
3931 ER Woudenberg
T: 0318 – 250 250
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Testimonials
De heer Den Hartogh
Verkoper Kersentuin 43

Familie Hiensch
Verkoper Ter Maatenlaan 45

Ron en Rosa van Venden
Verkoper Ridder Fulcolaan 30
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Testimonials
Familie Pots
Verkoper Ridder Fulcolaan 26

Familie Verhul
Verkoper Albert Cuyplaan 4

Wilt u ook uw huis verkopen?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Neem contact op met een van onze kantoren en maak een afspraak
met een van onze makelaars:
Breur Makelaars (vestiging Maarn): 0343 - 444 773
Geijtenbeek & Boers Makelaars (vestiging woudenberg): 033 - 286 2022
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Hulp bij verhuizen plus
gratis opslag ná verkoop
van uw woning!
Verhuizen hectisch? Niet met een maand GRATIS
opslag bij opslagmaarsbergen.nl en een gratis

aanhanger van Esso Voskuilen Woudenberg. Laat
uw woning verkopen en profiteer van onze mooie
verhuisactie.

Wij wensen u prachtige kerstdagen
en blijf gezond in 2022

Makelaars
033 286 2022
info@geijtenbeekenboers.nl

0343 444 773
info@breurmakelaars.nl

