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Willem van Schijndel en Elke Boonekamp kochten afgelopen juni hun eerste woning. Het jonge 

stel koos voor een nieuwbouwwoning in de wijk Repelakker in Zeeland. Ze kijken vol verlan-

gen uit naar komend voorjaar, als hun twee-onder-een-kapwoning van het type Favoriet wordt 

opgeleverd. “Tegelijkertijd met ons was een ander stel geïnteresseerd in dit type”, weet Wil-

lem. “Zij kozen echter voor een andere plek dan wij. Doordat Hendriks Coppelmans met de 

kavelgrenzen wilde schuiven, konden we onze wensen realiseren op twee naast elkaar liggende 

kavels. De bouw van onze gezamenlijke tweekapper kon zo gelukkig snel van start.” 

Dat de keus op het gezellige dorp Zeeland viel, is niet zo verwonderlijk. De 29-jarige Willem 

van Schijndel komt er vandaan en ook zijn familie en vrienden wonen er. Voor Elke Boonekamp 

ligt het wat anders. Zij komt uit de buurt van Rotterdam en leerde Willem op vakantie kennen. 

Ze woonden al drie jaar samen in een huurwoning in Zeeland. “Inmiddels heb ik mijn draai 

hier helemaal gevonden”, vertelt de 28-jarige Elke. Voor ze gingen samenwonen, trok het stel 

tijdelijk bij de ouders van Willem in. Ook nu ze wachten op de oplevering van hun nieuwbouw-

woning, hebben ze daar tijdelijk onderdak gevonden. “Daarna hopen we hier alleen nog terug 

te komen om op visite te gaan”, lacht Willem.

Tweekapper met garage
Elke en Willem onderzochten in eerste instantie de zelfbouwmogelijkheden op Repelakker. 

Omdat potentiële medebouwers afhaakten, kozen ze uiteindelijk voor het type Favoriet. “Onze 

voorkeur ging uit naar een tweekapper met garage”, aldus Willem. “Dit type viel binnen ons 

budget en biedt net iets meer dan een starterswoning: een eigen oprit, een garage én een 

grotere tuin.” “Daarnaast is het mogelijk de woning in de toekomst uit te breiden, bijvoorbeeld 

met een aanbouw of een dakkapel”, vult Elke aan. “De garage bouwen we in eigen beheer, ter-

wijl Hendriks Coppelmans voor de fundering zorgt.” 

Wonen naar Wens
Toekomstige kopers worden door Hendriks Coppelmans Ontwikkeling actief betrokken bij 

de vormgeving van hun nieuwe woning. Ook Willem en Elke maakten dankbaar gebruik van 

‘Wonen naar Wens’. “Op het omgevingsplan hebben we niet veel invloed gehad, aangezien dat 

Willem van Schijndel en Elke Boonekamp kiezen voor wonen in Repelakker

‘Lekker ruim wonen in een jonge buurt 
waar alles nieuw is’

al klaar lag toen deze woning voor ons in beeld kwam”, vertelt Willem. “Wel was er in huis nog 

veel mogelijk. Zo laten we het badkamertoilet verplaatsen, zodat er ruimte ontstaat voor een 

grotere wastafel. Ook de openslaande tuindeuren in de woonkamer waren een leuke optie.”

 

Leuke buurt
Vrijwel iedere dag gaan Elke en Willem even langs de bouwlocatie aan de rand van het dorp 

om de voortgang te bekijken. Elke: “Als ons huis komend voorjaar wordt opgeleverd, zijn ook 

de starterswoningen klaar. Dan volgt de rest van de wijk uiteindelijk ook wel. Repelakker wordt 

een leuke jonge buurt, waar alles helemaal nieuw is. Een ideale wijk voor jongeren en gezinnen 

met kinderen. Wij kijken er in ieder geval naar uit om deze wijk mee op te bouwen en er met 

z’n allen een fijne leefomgeving van te maken.”

Voor meer informatie over dit plan kijk op www.repelakker.nl

De eerste woningen 
zijn al verkocht en 
de bouw is gestart!
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In het mooiste gedeelte van de Zeelandse nieuwbouwwijk Repelakker, 
gelegen aan water en groen, bouwt Hendriks Coppelmans 32 prachtige 
2-onder-1 kapwoningen. Deze woningen zijn voorzien van een 
complete keuken, ruime tuin en bieden veel ruimte door de verschilende 
uitbreidingsmogelijkheden. Ideaal dus om uw woonwensen te realiseren.

Repelakker

Een nieuw beGin in 2012!
 komt u ook in Repelakker Zeeland wonen?

meer informatie repelakker.nl

Elke & willem 
kiezen voor 

type favoriet

Type favoriet vanaf € 232.000,- v.o.n.


