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Even op een rijtje...
Algemeen
De woning heeft een authentieke hal, fraaie bordestrap, hoge 
plafonds, oude paneeldeuren en dus volop sfeer.

Kenmerken
Woonoppervlakte 210m²

Perceeloppervlakte 698m²

Inhoud 800m³

Bouwjaar 1938

Aantal slaapkamers 5

Totaal aantal kamers 7

Isolatievormen dakisolatie, 
muurisolatie, 
vloerisolatie, 
dubbelglas

Soort verwarming cv-ketel, 2022

De gegevens van al onze 
vestigingen zijn te vinden 
op de achterkant van 
deze brochure.

Heb je vragen?



3.

Het hele verhaal
In het jaar 1936 gebeurde het… 


De wereld verkeerde in een diepe economische crisis maar de schoolmeester kreeg een huis! Het werd niet 

‘zo-maar-een-huisje’ maar een markante villa. Wie het bestuur was, weet ik niet maar ondanks de Grote 

Depressie lieten ze er geen gras over groeien. Er werd opdracht gegeven voor de bouw van een statige 

villa. Die moest gebouwd worden aan ‘den straatweg van Breda naar Amsterdam’. Architect J. Rijk de Waal 

uit Woudrichem leefde zich uit. Geld speelde (blijkbaar) geen rol of ‘den Hoofdonderwijzer’ mocht nooit 

meer weg. Wat de motivatie ook was, het resultaat mocht er in 1938 zijn. Bijna een eeuw later is de 

omgeving volledig veranderd. De Oude school is verdwenen maar deze markante villa staat er nog steeds. 

De huidige eigenaren hebben er heerlijk gewoond. Met behoud van authentieke elementen en met eerbied 

voor de historie is de woning volledig gerenoveerd. Kwalitatief op hoog niveau met passende en 

hoogwaardige materialen is deze markante villa getransformeerd naar een heerlijk woonhuis naar de eisen 

van deze tijd.  





Word jij net zo blij als de schoolmeester van toen? 





Historische wonen… 


Binnen word je gelijk blij. De woning heeft een authentieke hal, fraaie bordestrap, hoge plafonds, oude 

paneeldeuren en dus volop sfeer. Oude elementen komen volledig tot z’n recht in combinatie met de strakke 

muren en de gave Raw Stones tegelvloer. De ruimtes zijn top! Volop m2 woonplezier en toch niet kolossaal. 

Zowel beneden als boven is het een heerlijke (gezins-) woning met volop mogelijkheden. 





Eten & Koken 


Je gasten zitten in de ruime eetkamer of bij de houtkachel te borrelen. Terwijl zij (on)geduldig wachten ben jij 

aan het koken. Geen straf in deze geweldige keuken. Je neemt snel nog een slok wijn en je geniet van je 

robuuste Falcon fornuis met 3 ‘brommende’ ovens. Koken is een feest. Soms is het wel even zoeken in de 

vele kastjes en lades want deze Eiken houten keukenopstelling heeft vooral heel veel ruimte! Je bent niet de 

netste kok maar dat is geen ramp. De vaatwasser is dichtbij en anders kun je ook nog wel wat kwijt in de 

kelder. 





Werken


’s Morgens als je wakker wordt loop je naar beneden. Met je  kopje koffie in je hand zet je je computer aan 

in de kantoorruimte aan de voorzijde van de woning! Een ideale ruimte om thuis te werken! Niet alleen als je 

een kantoorbaan hebt is het huis ideaal, ook als je van beauty houdt! De woning heeft een prachtig 

beautysalon waar je mensen puur kan laten genieten. Natuurlijk kun je deze praktijkruimte ook voor andere 

doeleinden te gebruiken. 
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Slapen & baden 


Welkom in Hotel Nieuwendijk. Je gasten worden blij, want de kamers zijn lekker groot en je hebt ook nog 2 

luxe badkamers. Op de 1e verdieping vind je 3 grote slaapkamers en een hele nette en mooie, recent 

gemoderniseerde badkamer met inloopdouche, twee wastafels met waskom en zwevend toilet. Op de 2e 

verdieping bevinden zich 2 grote (slaap) kamers en nog een fraaie 2e badkamer met o.a. inloopdouche met 

dubbele rainshower. 





Het (dorpse) buitenleven… 


Rond de woning ligt een fijne zonnige tuin. Niet te groot, niet te klein maar eigenlijk perfect. Je kunt lekker 

zonnen op een van te terrassen, tuinieren of het gras maaien. Je kunt ook nog wat leuks doen zoals een 

boekje lezen of borrelen met vrienden, want qua onderhoud is het prima te doen. De locatie is top. Rustig 

maar wel vlakbij het centrum. Het dorpje is rustig en gemoedelijk. Fijne en relaxte mensen. De drukte zoek je 

zo op want de A27 is in de buurt. Je staat zo in steden zoals Breda, Rotterdam en Utrecht. Top plek. 



Voorzijde
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Hal / entree
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Wonen
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Voordelen
- Sfeer! 


- Instpaklaar


- Top afwerking


- Volop leefruimte


- Gezellige woonkamer


- Prachtige woonkeuken


- Veel slaapkamers


- 2 badkamers    
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Koken
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Kantoor & salon
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Slapen
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Baden
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Zolder
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Buitenleven
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In een groene omgeving ....
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Bijzonderheden
•	De  woning is traditioneel gebouwd omstreeks 1938. De begane grond vloeren zijn van beton en de 

verdiepingsvloeren zijn van hout. Het betreft een samengesteld dak met rondom bakgoten. Het pand is v.v. 

van dubbel glas, gedeeltelijke vloerisolatie en dakisolatie. Voor de details, bijzonderheden e.d. wordt 

verwezen naar de vragenlijst, op verzoek opvraagbaar. Gezien het bouwjaar zal in de koopovereenkomst 

een ouderdomsclausule worden opgenomen.





•	In  de koopakte zal een waarborgsom c.q. bankgarantie van 10% van de koopprijs worden gesteld te 

voldoen door de koper binnen 6 tot 8 weken na het tot stand komen van de mondelinge of schriftelijke 

koopovereenkomst.





•	Bij  het samenstellen van deze brochure is de uiterste zorgvuldigheid betracht, doch voor onjuiste of 

onvolkomen opgaven kunnen wij en onze opdrachtgever geen aansprakelijkheid aanvaarden. Al onze 

aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een 

vrijblijvende bezichtiging kunt u contact opnemen met De Makelaars van Altena® 



Plattegrond
Begane grond
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3D Plattegrond
Begane grond
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Plattegrond
Verdieping
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3D Plattegrond
Verdieping

21.



Plattegrond
Zolder
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3D Plattegrond
Zolder
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Lijst van zaken
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Lijst van zaken
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Lijst van zaken
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Energielabel
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Kadastrale kaart
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Op de kaart

Prinses Julianaweg 1

Nieuwendijk

Rond de woning ligt een fijne zonnige tuin. Niet te groot, niet te klein maar eigenlijk perfect. Je 

kunt lekker zonnen op een van te terrassen,  tuinieren of het gras maaien. De locatie is top. Rustig 

maar wel vlakbij het centrum. Het dorpje is rustig en gemoedelijk. Fijne en relaxte mensen. De 

drukte zoek je zo op want de A27 is in de buurt. Top plek. 

Over de buurt
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Plaats een bod

Bieden op Prinses Julianaweg 1, Nieuwendijk

Scan de QR-code hiernaast (of vraag ons om de 
link) en breng je bod uit voor Prinses Julianaweg 1, 
Nieuwendijk.

Hoe het werkt
Via de QR-code kom je op het biedformulier van 'Eerlijk Bieden' 
waar jij je gegevens en je voorstel in kan vullen. Wanneer je je 
bod uitbrengt, wordt deze direct naar ons en de verkoper 
gestuurd. Na verloop van tijd zullen wij en de verkoper jouw 
voorstel beoordelen. In sommige gevallen kan er sprake zijn van 
onderhandeling. Via dit systeem behoud de koper het recht van 
gunning; hij/zij mag zelf kiezen aan wie het huis verkocht wordt. 
Na deze aanwijzing krijg jij direct te horen of je het geworden 
bent of niet.

Eerlijk bieden
Dé Makelaars van Altena is in bezit 
van het keurmerk 'Eerlijk Bieden'.

Eerlijk Bieden is een volledig 
onafhankelijk keurmerk voor 


makelaars dat de klan  een 100%

 eerlijk biedproces garandeert!



Dé Makelaars van Altena
Dé Makelaar voor jou!

Je huis verkopen doe je niet elke dag. Nou wij dus wel! Niet alleen jouw huis maar een behoorlijk 
aantal huizen in de regio Altena en Langstraat. Vanuit onze jarenlange ervaring als makelaars 
helpen we je met een helder verhaal. Wij geloven dat het kopen en verkopen van je huis, naast een 
serieuze zaak, ook een ontspannen en leuke ervaring mag zijn. Dit is voelbaar in al onze 

Meer dan 25 jaar een begrip in de regio!

Al sinds 1998 zijn Dé Makelaars van Altena actief in de regio Altena. Met onze drie locaties in 
Woudrichem, Sprang-Capelle en Wijk en Aalburg kunnen onze allround makelaars jou van de 
beste zorgen voorzien.

Persoonlijk en betrokken

We gaan ervoor om jou een 'tevreden klant' te noemen. Onze klanten zijn namelijk onze beste 
ambassadeurs. We nemen de tijd om te luisteren naar je wensen en adviseren je over de soms toch 
wel lastige materie.

Kom je een bakkie doen?

Die betrokkenheid zorgt ervoor dat we bij heel wat adressen op de koffie mochten komen. Dat is 
fijn, want koffie lusten we graag. Deze relatie met de klant maakt voor ons het verschil. Panden zijn 
leuk, maar de mensen die bij de panden horen maken dit werk écht waardevol. Wij leven met je 
mee, we zijn niet van de kleine lettertjes en communiceren op een transparante manier. En je 
verwacht het misschien niet, maar we komen zelfs op tijd.

Wij staan elke dag met een 
glimlach voor je klaar



Vestiging Woudrichem


Burgemeester van der Lelystraat 16a


4285 BL Woudrichem


0183 30 70 40


woudrichem@dmva.nl

Vestiging Wijk en Aalburg


Bergstraat 49


4261 BW Wijk en Aalburg


0416 69 69 66


wijkenaalburg@dmva.nl

Vestiging Sprang-Capelle


Raadhuisplein 37


5161 CG Sprang-Capelle


0416 54 02 25


sprang-capelle@dmva.nl

Zet de eerste stap naar het verkooptraject door

je aan te melden voor de gratis waardebepaling

van Dé Makelaars van Altena.

Je eigen woning verkopen?


