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De tien starterswoningen binnen het 
plan Isidorushoeve in Beek en Donk 
waren razendsnel verkocht. Maar er is 
goed nieuws voor iedereen die er te laat 
bij was: er komt een vervolg! Zaterdag 
5 september gaan twaalf nieuwe star-
terswoningen in de verkoop tijdens 
een bijeenkomst in Herberg ’t Huukske. 
Interesse? Wees er dan op tijd bij. De 
makelaar en kopersbegeleider geven 
alvast antwoord op enkele prangende 
vragen.   

Isidorushoeve is een groot succes. Hoe 
komt dat? 
“Het succes zit in de kwaliteit van de 
woningen, de prachtige ligging in een 
jonge buurt en natuurlijk de betaalbaar-
heid”, stelt makelaar Paul van Helvoort. 
“Die combinatie zie je bijna nergens. Dit 
verklaart waarom de woningen zo snel 
verkocht waren. Omdat we zo veel men-
sen moesten teleurstellen, zijn we met 
de gemeente in gesprek gegaan over 
een vervolg. We zijn trots dat we nu 
Isidorushoeve fase 2 kunnen aankondi-
gen.”

Hoe ziet fase 2 eruit?
“Er komen twaalf starterswoningen op 
een steenworp afstand van Isidorushoeve 
fase 1, midden in de landelijke nieuw-
bouwwijk Beekse Akkers”, zegt kopers-
begeleider Ron Cornelissen. “Zes wonin-
gen komen aan de Middenakkerdreef, 
een hoofdader die het karakter krijgt van 
een prachtige bomenlaan. De andere zes 
woningen liggen aan een plantsoen, aan 
de straat Ter Lijnden. De buurt is ruim 

opgezet, erg groen en heel gevarieerd. 
Je vindt er starterswoningen, maar ook 
vrijstaande en twee-onder-een-kapwo-
ningen.”

Wat kosten de woningen?
Paul: “Er zijn acht woningen van  
€169.000, de andere vier kosten  
€179.000 v.o.n. Daarvoor heb je een 
complete woning, gemaakt van duur-
zame, onderhoudsarme materialen. 
Inclusief toilet en badkamer met sanitair 
van Villeroy & Boch en een halfvrijstaande 
berging. Zelfs de achterompaden worden 
keurig aangelegd, evenals de erfafschei-
dingen met het openbaar gebied. Alleen 
de keuken en de vloer- en wandafwer-
king zijn niet bij de prijs inbegrepen.”

Valt er nog wat te kiezen voor de kopers?
“Jazeker, opvallend veel zelfs!”, aldus 
Ron. “Er is volop keuze in bijvoorbeeld 
deuren, klinken, wandtegels, venster-
banken en stopcontacten. Daarnaast 
zijn er natuurlijk extra opties, zoals een 
uitbouw, openslaande tuindeuren en 
een extra grote badkamer.”   

Wanneer start de bouw?
Ron: “Als de verkoop net zo voor-
spoedig verloopt als die van de eerste 
tien woningen, dan gaat de schop al 
binnen een paar maanden de grond 
in. Het streven is om de bouw van 
fase 2 gelijk te laten lopen met die 
van fase 1. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat dat lukt. In dat geval kunnen de 

eerste bewoners na de zomervakantie 
van 2016 al de sleutel in ontvangst 
nemen.”

Hoe maak je kans op een woning?
“Iedereen die interesse heeft, raad ik 
aan om op tijd naar de verkoopbij-
eenkomst te komen”, zegt Paul stel-
lig. “Deze is op zaterdag 5 september 
van 11.00 tot 14.00 uur in Herberg 
’t Huukske, Kapelstraat 5 in Beek en 
Donk. Hier kun je de plannen en de 
tekeningen inzien en je uitgebreid la-
ten informeren door medewerkers van 
Van Helvoort Makelaardij en Hendriks 
Coppelmans. Ook kun je gelijk een 
optie nemen, om te voorkomen dat je 
later achter het net vist. De verkoop 

verloopt op volgorde van optienum-
mer.

De verkoop van Isidorushoeve fase 
2 start op zaterdag 5 september. 
Interesse? Kom die dag tussen 11.00 
en 14.00 uur naar Herberg ’t Huukske, 
Kapelstraat 5 in Beek en Donk. 
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