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Koken met  
verse producten
De chef-kok kookt met verse 
producten. De eigen kruidentuin 
levert ingrediënten voor de  
finishing touch.

Colofon
Dit is een eenmalige 
uitgave van Hof van  
Sliedrecht (juni 2016). 

Hof van Sliedrecht biedt 
comfortabele en stijlvolle 
appartementen voor se-
nioren. U woont er in een 
prachtig appartement en 
heeft de beschikking over 
tal van faciliteiten die het 
leven veraangenamen.  
U leeft volledig zelfstandig 
in een gezellige en veilige 
omgeving met bewoners 
met een vergelijkbare 
levenservaring. En als u 
incidenteel of blijvend 
zorg nodig heeft, krijgt u 
die gewoon in uw eigen 
appartement.

Hof van Sliedrecht
Lijsterweg 31
3362 BB  Sliedrecht
tel. 0184 - 41 43 55
info@ 
residentiesdrechtstreek.nl
www.hofvansliedrecht.nl

Coördinatie, teksten 
en redactie:
Transmissie, Gorinchem
www.transmissie.nl
Antine Alderliesten
Gijs Kool
Johan van de Minkelis

Vormgeving:
Bos Reclame, Gorinchem  
www.bosreclame.nl 
Christiaan Streefkerk
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Stijlvol en onbezorgd wonen
Met deze impressie krijgt u een idee van 
het wonen in Hof van Sliedrecht.

Volg ons op  Twitter: HofvSliedrecht
Like ons op Facebook: HofvanSliedrecht



√  Gratis bezorging en montage        √  Slaapadvies op maat        √  Best getest door consumenten

Nu
2e matrashalve prijsbij aankoop van eencomplete set•

Uitgebreide collectie
extra comfortabele
ledikanten en boxsprings
√  Met verhoogde instap
√  Deelbaar, makkelijk stofzuigen
 en opmaken
√  Met uitstapverlichting
√  Afgestemd op uw lichaamsprofi el
√  In diverse maten leverbaar

Slaapadvies op maat        √ Best getest door consumenten

Kom langs in onze winkel, maak een
afspraak via h.i.ambacht@morgana.nl
of bel 078-6813447

Goed en gezond slapen

Hendrik-Ido-Ambacht
Veersedijk 89
078-6813447
www.morgana.nl/hiambacht

• Een complete set bestaat uit een bodem, matras en
  hoofdkussen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 

nl
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Ik waardeer het zeer dat ik als wethouder van de gemeente Sliedrecht 
het voorwoord in dit magazine mag schrijven. Mijn voorganger deed dat 
al eerder in 2013. Sindsdien is er veel gebeurd op het gebied van wonen 
en zorg. De grootste verandering is dat de gemeente er op het gebied van 
zorg en ondersteuning sinds 1 januari 2015 veel taken bij heeft gekregen.  

Hof van Sliedrecht: 
zelfstandig, maar zeker van zorg!

De trend van de vergrijzing zet ook in 
Sliedrecht door. Het aantal inwoners van 65 
jaar en ouder zal tot 2030 met ruim dertig 
procent toenemen. Dat betekent dat er ook 
voor deze groep mensen voldoende ruimte 

beschikbaar moet zijn. Het gemeentebestuur 
streeft er dan ook naar dat jong en oud in 
Sliedrecht moet kunnen blijven wonen, 
ook als op latere leeftijd lichamelijke en/of 
geestelijke beperkingen ontstaan. 

Langer zelfstandig
Een andere trend is dat senioren steeds langer 
zelfstandig blijven wonen. Het is positief 
dat we steeds ouder worden, maar helaas 
komt ouderdom soms met gebreken. Dat 
wordt zichtbaar in de cijfers. De vraag naar 
wonen met zorg groeit van 460 woningen in 
2015 naar 855 woningen in 2030. Residenties 
Drechtstreek speelt hier goed op in met een 
formule als die van Hof van Sliedrecht. 

Ideale combinatie
Hoewel ik hoop dat u zo lang mogelijk gezond 
blijft, komt er misschien een tijd dat u zorg 
en ondersteuning nodig heeft. In Hof van 
Sliedrecht is zorg 24 uur per dag dichtbij. 
Wat mij betreft een ideale combinatie van 
zelfstandig wonen met alle vrijheid, maar de 
zekerheid van zorg dichtbij huis!

Kortom: Hof van Sliedrecht voorziet in de 
behoefte van senioren, nu en in de toekomst. 
Ik hoop dat u er met veel plezier woont en 
blijft wonen. Met de schitterende ligging 
van het complex, de mooie appartementen 
en alle extra voorzieningen heb ik daar alle 
vertrouwen in!

Hanny Visser-Schlieker,
wethouder gemeente Sliedrecht.

’Ideale combinatie van wonen en zorg’
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Onlangs hield de activiteitencommissie een bijeenkomst voor bewoners en 
andere belangstellenden over het thema veiligheid. Wijkagent Klaas Blok-
land was te gast en gaf tips om berovingen door babbeltrucs tegen te gaan.  

Wijkagent geeft tekst en uitleg over veiligheid in huis

Tijdens deze drukbezochte informatieavond 
is niet alleen wijkagent Klaas Blokland 
aan het woord. Ook de toneelspelers van 

de Sliedrechtse toneelvereniging Onder 
Ons laten van zich horen. Ze spelen op het 
podium van de recreatiezaal waargebeurde 
verhalen na waarbij ouderen het slachtoffer 

worden van babbeltrucs. Hoe levensecht het 
toneelspel is, blijkt even later. Een bewoner 
van Hof van Sliedrecht grijpt haar eigen tas 
van de grond als een van de toneelspelers 
langs haar door de zaal loopt. ’Ik houd hem 
voor de zekerheid maar op schoot.’ 

Wijkagent Blokland waarschuwt voor de ge-
varen van babbeltrucs maar heeft ook een 
geruststelling. ‘Over het algemeen deugen alle 
Sliedrechters’, zegt Blokland nuchter. ‘Het is 

Van muziek luisteren tot creatieve workshops 
Met hulp van receptioniste Wilma 
Bakker van Hof van Sliedrecht or-
ganiseert een aantal enthousiaste 
bewoners diverse activiteiten. Het 
zijn interessante en gezellige activi-
teitenavonden. Zo zijn er bingoavon-
den, kunnen bewoners sjoelen, een 
film kijken, genieten van een drankje 
tijdens happy hour en luisteren naar 
artiesten die optreden in de recrea-
tiezaal. Wilma Bakker ondersteunt 
de bewoners bij het organiseren. 

‘Optredens die in de agenda staan 
zijn van het popkoor De Smarties 
op 24 juni en de gitaristen van ‘Tis-
nennyfals’ op 30 september’, vertelt 
Wilma enthousiast. ‘Elke tweede en 
vierde vrijdag van de maand is er een 
filmavond. Onlangs hebben we een 
aantal creatieve workshops gedaan, 
zoals kleuren voor volwassenen en 
het versieren van een theepotje. Dit 
is zo goed bevallen, dat we dit zeker 
gaan herhalen.’ 

Inzicht in de gevaren van babbeltrucs

Volop activiteiten voor bewoners, 
ook uit de wijk
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goed volk hier, maar we moeten altijd de radar 
laten draaien om te zien of het goed zit, zon-
der dat we achter elke boom een boef zien.’ 

’Uitstekend geregeld’
Ademloos luisteren de ouderen - én jonge-
ren - die vanavond zijn gekomen, onder wie 
Tiny (83) en Hans (81) de Wild. Ze weten dat 
ongewenst bezoek niet zomaar kan aanbellen 
‘Door onze receptionisten komen bedriegers 
niet zo snel aan de deur. Hier is het uitstekend 

geregeld’, zegt Hans de Wild beslist. Het echt-
paar bezoekt vaak een activiteitenavond in 
Hof van Sliedrecht. Enthousiast vertellen ze 
dat ze vaak te vinden zijn in de recreatiezaal 
voor een potje bridge. Ze doen steevast mee 
aan de thema-diners en ook bij de gymnas-
tiek zijn ze vaste deelnemers. De spelers van 
toneelvereniging Onder Ons uit Sliedrecht 
spelen ondertussen een waargebeurde 
babbeltruc na. Op het podium is te zien hoe 
enkele rondlopende boeven met een schaal >>

Wie behaalt de meeste slagen? 
Bridge is een van de vaste activiteiten in 
Hof van Sliedrecht. Elke week wordt er 
fanatiek gebridged. Wie biedt het hoogst 
en wie behaalt de meeste slagen? Met 
elkaar bridgen zorgt telkens weer voor 
een gezellige en ontspannen middag.

De tips en voorbeelden roepen veel herkenning op bij het publiek in de zaal.



• Lage premie
• Snelle uitbetaling

• Geen kosten bij uitkering
• Geen poliskosten
• Geen winstoogmerk

Onderling       Fonds

Goed voor elkaar!
Al meer dan 100 jaar

Telefoon (0184) 41 69 99 
www.onderlingfonds.nl

Een uitvaartverzekering 
van het Onderling Fonds:

gewoon goed geregeld

• Nu ook koopsompolissen vanaf 76 jarige leeftijd Nijverheidsstraat 31 
3371 XE Hardinxveld - Giessendam 
Tel. 0184 - 613911 
info@klimaatservice.nl 
www.klimaatservice.nl 

 Verwarmingsinstallaties 

 Luchtbehandeling 

 Mechanische ventilatie 

 Airconditioning 

 Warmwatervoorziening 

 Hydrofoor 

 Regelinstallaties 

 Zonnepanelen 

 

Hof van Sliedrecht heeft  diverse vacatures voor

Vrijwilligers (m/v)

We zoeken enthousiaste vrijwilligers voor de volgende activiteiten:

• Ondersteuning bij recreatieve activiteiten
• Koff ieschenken 
• Maaltijden bezorgen in de regio
• Post rondbrengen
• Diverse ondersteunende taken

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw 
Henny van Genderen. Zij is bereikbaar via de receptie 
van Hof van Sliedrecht. Telefoon: 0184 - 414355,
e-mail: h.vangenderen@residentiesdrechtstreek.nl.



9

Vrijwilliger Fred Geerlof: ’Dankbaarheid en een lach’  
Fred Geerlof (68) uit Hardinxveld-Giessendam is sinds één 
jaar vrijwilliger in Hof van Sliedrecht. Hij reageerde des-
tijds op een oproep via Facebook. Naast zijn werk in Hof 
van Sliedrecht is hij actief als vrijwilliger in het Erasmus 
MC in Rotterdam. Verder zit hij in de centrale cliëntenraad 
van Stichting Waardeburgh. 

’Al tien jaar ben ik vrijwilliger op verschillende plaatsen. 
Het is heel waardevol om iets voor een ander te bete-
kenen. Sinds een jaar werk ik als vrijwilliger in Hof van 
Sliedrecht. Het is geweldig. Mijn vrijwilligerswerk levert 
dankbaarheid en een glimlach op, bijvoorbeeld als ik 
bewoners ophaal voor de koffie, of een glas wijn inschenk 
voor iemand met oogproblemen.’

‘Toen tien jaar geleden mijn vrouw overleed, besloot ik 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Door het overlijden van 
mijn vrouw begrijp ik beter wat andere mensen meema-
ken. Zo kan ik iets voor de ander betekenen. Ik vind het 
heerlijk om met bewoners herinneringen aan vroeger op 
te halen en over mensen te praten die we van vroeger 
kennen. Dat is erg gezellig! Ik hoop ook oud te worden 
en altijd mijn ervaringen met anderen te kunnen blijven 
delen.’ 

Fred Geerlof (68) is vrijwilliger in Hof van Sliedrecht.

>> vervolg van pagina 7
vol koekjes liefdevol aanbellen bij een oudere 
dame. Als de oudere dame koffie zet, inven-
tariseren de ‘nieuwe buren’ wat er te halen is 
bij de vrouw. Met een babbeltruc lokt de boef 
de mevrouw naar de badkamer. De dievegge 
gooit haar tas vol spullen, geld en sieraden. 
Even later zijn ze weg en stort de dame in. 
‘Hoe had ik zo dom kunnen zijn?’ 

Bewoonster Tiny de Wild is heel wat te weten 
gekomen over haar eigen veiligheid. Ze zal 
voortaan alerter zijn als ze met de rollator de 
markt bezoekt. ‘Vaak ga ik op mijn rollator 
zitten bij de kraam, terwijl achter mij de tas 
openstaat met m’n portemonnee. Dat moet ik 
niet meer doen’, concludeert ze.  

Veiligheidstips 
• Stel uw pinlimiet in op 250 euro per dag in 

plaats van de vaak gebruikelijke 1250 euro. 

• Geef nooit, maar dan ook nooit rekening-

nummers of pincodes door via de telefoon.

• Vertrouwt u iemand niet, ook al is de persoon 

in uniform? Vraag om een legitimatiebewijs. 

• Bent u slachtoffer geworden van diefstal? Bel 

direct 112. De politie is erg alert op dit soort 

figuren. 

• Bent u aan het pinnen bij een pinautomaat en 

staat er iemand die u niet vertrouwt? Pin dan 

niet op dat moment, maar kom later terug.
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Altijd tijd voor een praatje aan de receptie 
Collecteren, rolstoelbanden oppompen en postzegels verkopen

De receptionisten van Hof van Sliedrecht staan van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat klaar om de bewoners te woord te staan en te helpen 
met hand- en spandiensten. De dames houden een oogje in het zeil, ma-
ken bezoekers wegwijs, voeren gesprekjes en pompen als dat nodig is 
banden van rollators en rolstoelen op. Ze zijn niet weg te denken van de 
fraaie ontvangstbalie in Hof van Sliedrecht. Hieronder een bloemlezing 
van hun activiteiten, belevenissen en uitdagingen. 

‘Het werk als receptionist is in de Hof van 
Sliedrecht nooit saai’, vertelt Linda. ‘Door de dag 
heen groeten we vele bewoners en bezoekers, 
vaak maken we even een praatje. Onze 
bewoners vertellen graag over een feestje of een 
weekendje uit waar ze erg van hebben genoten. 
Uiteraard gaat het over het weer, maar ook over 
kleine problemen. Want een zachte band van 

een rollator of rolstoel is erg vervelend.’ Gelukkig 
heeft de receptie een fietspomp achter de hand. 
Linda en haar collega’s hebben al heel wat 
banden opgepompt. Een kleine moeite en een 
bewoner kan weer verder. 

Postzegels en pakketten
‘Ook verkopen we postzegels, we brengen de 

De dames van de receptie, v.l.n.r. Sjanie, Tonny, Ilse, Linda, Henny, Emmy en Wilma.

De ‘making of’.
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post bij bewoners van wie we weten dat ze slecht 
ter been zijn, en brengen postpakketten aan de 
deur die een postbezorger bij ons heeft afgege-
ven’, vervolgt Linda, die eraan toevoegt dat zij en 
haar collega’s alle bewoners bij naam kennen.

Bewoners die op de taxi wachten, babbelen wat 
aan de balie. Maar wat te doen als de taxi te laat 
is? Zou deze nog komen? Geen nood. De recep-
tionisten hebben de telefoon al aan het oor om 
het taxibedrijf te bellen en te informeren. 

Bij alle activiteiten van de enthousiaste en 
goedlachse receptionisten is veiligheid het be-
langrijkste thema. ‘We nemen geen risico’s. Hier 
wonen oudere mensen; sommigen zijn kwets-
baar. In z’n algemeenheid neemt de criminaliteit 
toe. We houden hier daarom ook alles tegen. 
Veiligheid gaat voor alles’, zegt Linda vastbeslo-
ten. ‘Zo zijn we terughoudend met collectanten. 
Die mogen niet zomaar het gebouw in. We rege-
len het zo dat de collectebus op een bepaalde 

dag bij de receptie staat. Bij kinderpostzegels 
regelen we het ook zo dat de verkoop in de 
algemene ruimte plaatsvindt.’ 

Vraagbaak
Op heel veel manieren zijn de receptionisten 
een gewaardeerde vraagbaak voor de be-
woners van Hof van Sliedrecht. Vragen voor 
de technische dienst komen terecht bij de 
receptionisten en ook de verzoekjes van fami-
lieleden om gebruik te maken van de logeer-
kamer, zodat ze ’s avonds laat niet meer ver 

naar huis hoeven te rijden. ‘En als een van de 
bewoners de warme maaltijd annuleert om-
dat hij of zij niet fit is, informeren we later op 
de dag even hoe het gaat. Dat is voor ons een 
kleine moeite en wel zo prettig voor de betref-
fende bewoner.’

De ontvangsthal  
met de vide.

’We nemen geen risico’s, veiligheid gaat voor alles’
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Chef-kok Richard Kraaijeveld en zijn collega’s 
koken altijd vers, bij voorkeur met producten 
uit de eigen regio. Voor de finishing touch 
gebruiken de koks kruiden uit hun eigen 
kruidentuin. Laurier, peterselie, tijm, munt en 

salie groeien in de heerlijk geurende kruiden-
tuin die twee jaar geleden is aangelegd. ‘Een 
blaadje laurier in de pan tijdens het braden 
van een sukadelapje, zorgt voor een heerlijke 
smaak’, aldus Kraaijeveld. 

 Richard Kraaijeveld:  
’We koken altijd met verse producten’
Eigen kruidentuin levert ingrediënten voor de finishing touch

Kok Richard Kraaijeveld (48) bereidt met zijn collega’s in de keuken van 
Hof van Sliedrecht elke dag meer dan honderdzeventig maaltijden. Alle ge-
rechten worden vers bereid voor de bewoners van de Hof van Sliedrecht. 
Ook mensen in de regio die de maaltijd thuis laten bezorgen, kunnen er 
van meegenieten. ‘Speklapjes en rode bieten zijn erg populair’, vertelt de 
kok van de keuken, waar nooit een vakantiedag is. 

Richard Kraaijeveld: ‘Nieuwe koks die hun opleiding hebben afgerond leggen we uit hoe je vers moet koken.’
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Vers koken
De keuken heeft nooit vakantie en het werk 
gaat altijd door. Met een goed team van koks 
weet Kraaijeveld elke dag afwisselende ge-
rechten klaar te maken. Als een personeelslid 
tijdelijk vervangen moet worden door ziekte of 
zwangerschapsverlof, moet Kraaijeveld de ver-
vanger vaak leren wat vers koken is. ‘De nieuwe 
koks die ons soms komen helpen, hebben de 
koksopleiding gehad, maar we moeten vaak 
uitleggen hoe dat werkt: alles vers bereiden en 
niet zakken met voorbereid voedsel opensnij-
den zoals in andere instellingen vaak gebeurt. 
We gaan hier voor de smaak zoals deze vroeger 
was. Daar houden de bewoners van.’

Richard Kraaijeveld werkt inmiddels 21 jaar 
als kok in Hof van Sliedrecht. De geboren en 
getogen Sliedrechter woonde 25 jaar in het 
baggerdorp en woont nu met zijn vrouw in 
Papendrecht. Hij kookte bij de marine, in een 
restaurant, maar is helemaal in zijn element als 
chef-kok. ‘De werktijden zijn aantrekkelijker’, 
legt hij uit. Maar het restaurant is niet helemaal 
verdwenen: elke dinsdag koken Kraaijeveld 
en zijn collega’s voor de bewoners die in de 
eetzaal komen dineren. Die dag kunnen de 
bewoners en hun eventuele gasten kiezen uit 
andere menu’s dan die op de maaltijdkaart 
staan. Het restaurant is ook de locatie waar 
de bewoners een verjaardag kunnen vieren.  
Eens per drie maanden zit het restaurant  
bomvol met bewoners die mee-eten tijdens 
het thema-diner. In mei was de jaarlijkse  

asperge-avond, in augustus een barbecue-
avond en in november staat een stamppot-
avond op de planning. 

Het menu bevat heel wat keuzes. Het meest 
populaire gerecht? Dat zijn volgens Kraaijeveld 
toch wel de speklapjes met bieten en een 
uitje, de bal gehakt met spinazie, de erwten-
soep met roggebrood, de nasi en de bami.  
En jarige bewoners kunnen kiezen uit een 
speciaal verjaardagsmenu met een biefstukje 
of een tongfilet. 

Preischotel
Als de kok thuiskomt na een dag koken zit 
het er nog niet op voor hem, want ook voor 
zijn vrouw en kinderen kookt hij geregeld een 
heerlijke maaltijd. ’Onlangs maakte ik thuis 
een prei-kerrie schotel. Ik dacht: ‘Dat is voor 
de Hof van Sliedrecht ook een goed idee!’ 
en zo kwam het op de menukaart te staan’, 
vertelt Kraaijveld in zijn kleine kantoortje met 
grote ramen die op de keuken uitkijken. ‘Kijk’, 
wijst hij naar een van zijn collega’s. ‘Zij hakt de 
verse kruiden voor de spaghetti en verderop is 
een collega bezig met het koken van bessen-
sap om uit te serveren met de vla. Uiteraard 
ook zelf gekookt.’ 

Eens per drie maanden zit het restaurant bomvol tijdens een themadiner.
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‘De verandering van de vrijstaande woning 
naar mijn appartement was groot. Maar ik zit 
hier goed, veilig en gezellig. Zal ik je wat vertel-
len? De dames van de receptie wisten een dag 

nadat ik hierheen verhuisde al mijn naam.  
Dat gaf een goed gevoel.’ Geen moment spijt 
dus van de verhuizing naar Hof van Sliedrecht, 
slechts tevredenheid. Eens per drie weken 

Nadat zijn vrouw Sepkje in 2013 overleed, besloot Albert Reitzema te 
verhuizen van zijn vrijstaande woning in Papendrecht naar Hof van 
Sliedrecht. Van die beslissing heeft hij geen seconde spijt gehad. De heer 
Reitzema pakte de draad van zijn leven weer snel op. ‘Als ze me hier zou 
zien wonen, zou ze zeker tevreden zijn.’

’Mijn vrouw zou zeggen:  
hij heeft het goed voor elkaar’

 Albert Reitzema heeft geen seconde spijt van zijn verhuizing
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komt Reitzema’s zoon langs om samen met 
zijn vader te biljarten. ‘Ik kan bij wijze van 
spreken op mijn sloffen naar de biljarttafel, 
dat is toch apart’, zegt de heer Reitzema.  ‘Mijn 
vrienden vinden dat ik hier luxe woon met een 
geweldig uitzicht, en dat is ook zo.’ 

Blij is de heer Reitzema met zijn rol binnen de 
huurdersvereniging. ‘Ik kan op deze manier 
als huurder mijn bijdrage leveren aan de in-
standhouding van Hof van Sliedrecht. Ook heb 
ik meegedacht over een nieuwe naam. Eerst 

heette Hof van Sliedrecht de ServiceResiden-
tie Drechtstreek. Samen met de directeur/
bestuurder hebben we in een werkgroep de 
nieuwe naam bedacht.’

Samen eten in het restaurant
‘Hof van Sliedrecht is een veilige en bescherm-
de omgeving met veel aandacht voor de bewo-
ners. Die moeten zelf natuurlijk ook meedoen. 
Er zijn mensen die dat niet altijd willen en dat 
is ook prima. De vrijheid om iets niet te hoeven 
spreekt me erg aan.’ Zeer tevreden is de heer 

Reitzema ook over het eten dat de koks van 
Hof van Sliedrecht elke dag vers bereiden. ‘We 
kunnen elke dag kiezen uit drie opties voor het 
voor-, hoofd- en nagerecht. Op dinsdag is het 
restaurant geopend. Vaak als vrienden van me 
langskomen, probeer ik die afspraak op dins-
dag te plannen zodat we gezamenlijk heerlijk 
kunnen eten in het restaurant.’ 

‘Mijn schoonzus kwam eens bij me op bezoek. 
Eerder had ze al gezegd: ‘Waarom moet je nou 
toch in Hof van Sliedrecht gaan wonen?’ Maar 
ze kwam hier en ik liet haar mijn ruime appar-
tement en halkamer zien met het prachtige 
uitzicht. Ze moest haar mening aanpassen. 
‘Alsof we in een viersterrenhotel zijn’, zei ze en-
thousiast, nadat ze ook de mooie entree bene-
den, het restaurant en de lounge had gezien.’ 

Fit en gezond
De heer Reitzema merkt dat veel nieuwe be-
woners van Hof van Sliedrecht vaak te laat 
besluiten om te verhuizen. ‘Vaak mankeren 
nieuwe bewoners al het een en ander als ze 
hier komen. Dat is jammer, want er is hier ont-
zettend veel te ondernemen. Mijn kinderen 
vonden het dan ook heel verstandig dat ik 
al naar Hof van Sliedrecht verhuisde toen ik 
nog helemaal fit en gezond was. Tijdens een 
thema-avond in het restaurant zei een vriend 
tegen me: Het is geen wonder dat veel bewo-
ners hier zeer oud worden, jullie hebben het 
hier toch goed.’

‘Ik had niet hoeven te verhuizen als mijn vrouw 
niet was overleden. Dan waren we in onze 
woning in Papendrecht blijven wonen. Maar 
al die herinneringen om me heen, dat wilde ik 
niet meer. Mijn thuis is nu hier. Wat mijn vrouw 
ervan zou vinden als ze me hier zou zien zitten? 
Ze zou zeggen: Hij heeft het goed voor elkaar.’ 

‘De klant is hier koning. Niets moet en alles mag.’

’Ik woon hier goed, veilig en gezellig’
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Volg de vis
Een kijkje in de keuken van Hof van Sliedrecht
De keuken is letterlijk het hart van Hof van Sliedrecht. Elke dag weer vinden vanuit de 
keuken heerlijke maaltijden hun weg naar de appartementen en het eigen restaurant. 
Vandaag op het menu: de forel. Chef-kok Richard Kraaijeveld vertelt stap voor stap hoe hij  
en zijn collega’s de forel vers bereiden.

7.30 UUR
Kok Richard Kraaijeveld en zijn collega’s beginnen hun 

drukke werkdag in de keuken. Het eerste dat ze doen 
is een kwaliteitscontrole. De forellen moeten 

vers zijn en goed op temperatuur.

7.00 UUR
Nog voordat de kok en zijn personeel aanko-
men in de keuken van Hof van Sliedrecht 
ligt de forel al in de koeling. De vis 
is geleverd door de vaste vis-
leverancier en komt vers 
van de visafslag.  

9.00 UUR
Kraaijeveld en zijn col-
lega’s marineren de vis met 
heerlijke kruiden. Die krijgen 
ruim de tijd om in te trekken. Ook 
voegt Kraaijeveld wat witte wijn, boter, 
citroen en verse dille en peterselie uit eigen 
kruidentuin toe voor een heerlijke verse smaak. 
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11.50 UUR
Nadat de kruiden in de vis zijn getrokken gaat 
de vis de oven in om heerlijk te garen. On-
der toeziend oog van de kok blijven 
de forellen zo’n twintig minuten in 
de 200 graden warme oven. 

12.15 UUR
De vis is gaar, mag de oven uit en moet zo snel mogelijk naar 

de bewoners toe. Het bereiden van vis is à la minute werk; 
er komt veel vakmanschap bij kijken. Het zijn snelle 

en korte handelingen, die ervoor moeten zor-
gen dat de vis zo snel mogelijk uit de oven 

bij de bewoners op tafel staat.

12.25 UUR
Ook zonder een blik op de menukaart 
herkennen de bewoners de heerlijk 
versgebakken en geurende forel. 

Eet smakelijk!

12.20 UUR
Naast de vis ligt er voor de bewoners uiteraard meer  
op het bord. Richard Kraaijeveld bereidt er verse 
worteltjes bij met gekookte aardappels 
of een aardappelpuree. En uiteraard 
een heerlijk botersausje of 
hollandaisesaus.
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Wil (82) en Hans (88) Dekker zijn gelukkig met het feit dat ze, ondanks 
de gezondheidsproblemen van Hans, nog bij elkaar kunnen wonen. Dit 
is mogelijk omdat er in Hof van Sliedrecht 24 uur per dag verpleging 
beschikbaar is. Als die er niet was zou Hans naar een verpleeghuis 
moeten en gescheiden moeten leven van zijn vrouw.

Echtpaar Dekker kan samenblijven door passende verpleging

’ Gelukkig kunnen we, ondanks alles, 
gewoon bij elkaar blijven’

Dankzij de juiste zorg kan het echtpaar Dekker zich prima redden in Hof van Sliedrecht.
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Op de bovenste verdieping in een hoek-
appartement met een prachtig uitzicht over 
Sliedrecht woont het echtpaar Dekker al sinds 
2011. Hans zit in een rolstoel en heeft veel 
verpleging nodig. Zijn vrouw Wil maakt het, 
ondanks drie heupoperaties, erg goed. Dat 
het echtpaar, ondertussen 63 jaar getrouwd, 
nog bij elkaar woont is iets waar het echtpaar 
erg gelukkig mee is. 

Schrikbeeld
Hans zag het leven van een buurvrouw als 
een schrikbeeld, vertelt hij. ‘De buren in Pa-
pendrecht moesten na zestig jaar huwelijk 
gescheiden gaan wonen omdat haar man 
naar een verpleeghuis moest. Zij bezocht hem 
daar drie keer per dag, op de fiets. Die situatie 
trokken wij ons erg aan’, vertelt Hans. Gelukkig 
woonden zij toen nog bij elkaar, zij het met de 
nodige ondersteuning van hun familie. Hulp 
was in Papendrecht altijd aanwezig voor het 
echtpaar in de persoon van hun dochter Ellen. 
‘Zij woonde naast ons in de straat. Maar we 
wilden niet steeds op haar terugvallen’, blikt 
het echtpaar terug. 

In 2011 besloot het echtpaar te verhuizen van 
Papendrecht naar Hof van Sliedrecht. ‘Met 
dank aan de directie is het appartement heel 
snel aangepast. Het was super goed geregeld.’ 
Hans had wat langer de tijd nodig om te wen-
nen. ‘Ik heb het nu heel goed naar mijn zin’, 
vertelt hij terwijl hij uitkijkt over Sliedrecht 
en omgeving. ‘Daar in de verte kan ik op een 
heldere dag zelfs de Euromast zien.’ 

Marokko
Hans was tijdens zijn werkzame leven altijd op 
of rond het water te vinden. Na de hbs bezocht 
hij de Zeevaartschool en werkte hij negen jaar 
als stuurman bij de koopvaardij. Daarna werkte 
hij bij de Studiedienst voor Deltawerken en werd 
hij stuurman op een kabelschip van de PTT om 
telefoonkabels op zee te leggen. ‘Met het kabel-
schip voer ik ‘in de buurt’ rond’. ‘Met in de buurt 
bedoelt hij Engeland en Denemarken’, verduide-
lijkt zijn vrouw. In 1968 werd hem gevraagd de 
Scheepvaartdienst Rijkswaterstaat in Dordrecht 
op te zetten. Op zijn 61e volgde het pensioen, 
waarna het paar veel reizen maakte. ‘We heb-
ben overal gestaan met de caravan, van de 

Noordkaap tot diep in Marokko.’ Sinds 4,5 jaar 
woont het echtpaar in Hof van Sliedrecht. Hans 
zit in een rolstoel. ‘Dankzij de verpleging die via 
Hof van Sliedrecht wordt geregeld, kunnen we 
hier samen blijven wonen’, vertelt Wil nogmaals. 
‘Ik kan hem niet alleen verplegen. Als hij naar 
een verpleeghuis gaat, worden we gescheiden 
van elkaar. Dat willen we liever niet.’ 
‘In onze jonge jaren’, vertelt Wil, ‘was mijn man 
eens achttien maanden weg. De tijden waren 
anders dan nu; hij kon niet zomaar afgelost 
worden. Dat was toen niet anders. Ik heb hem 
toen moeten missen. Gelukkig kunnen we, 
ondanks alles, gewoon bij elkaar blijven. Daar 
ben ik zo ontzettend blij mee.’ >> 

‘We willen liever niet naar een verpleeghuis’
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>> vervolg van pagina 19 
Dochter Ellen (59) is erg blij dat haar ouders 
samen zijn en dat ze in Hof van Sliedrecht in 
goede handen zijn. ‘Toen dit appartement 
leeg kwam en mijn ouders hiervoor moesten 
beslissen, hebben we ze richting die beslissing 
geduwd. We hoefden niet hard te duwen hoor, 
want ze wilden zelf ook al.’

Voor Ellen en de andere kinderen is het extra 
fijn om te weten dat hun ouders in goede 
handen zijn. De Papendrechtse woonde jaren-
lang pal naast haar ouders. Toen haar vader 
gezondheidsproblemen kreeg schrok Ellen 
bij elke ambulance die door de straat reed. ‘Ik 
was altijd bang dat die voor mijn vader kwam.’ 

Rust
Hoe graag Ellen ook voor haar ouders wilde 
zorgen, het was niet altijd mogelijk. De on-
zekerheid dat er weinig hulp was, maakte dit 
moeilijk. ‘Ik heb twee kinderen en een baan. 
Dat maakte het niet makkelijker.’ De verple-
ging komt nu drie keer per dag bij haar ouders 
langs met helpende handen en om een oogje 
in het zeil te houden. ‘Als mijn ouders extra 
hulp nodig hebben, hoeven ze maar op een 
knop te drukken. Dat geeft ons als kinderen en 
kleinkinderen heel veel rust.’

Ellen: ‘Dat onze ouders in Hof van 
Sliedrecht wonen geeft ons als kinderen 
en kleinkinderen heel veel rust.’

Hof van Sliedrecht zoekt
Vakantie- en oproepkrachten voor keukenmedewerker
Er zijn voor deze functies geen specifieke opleidingseisen. We zoeken mensen die netjes en snel 
werken. U/je bent minimaal 3 à 4 dagen per week tussen 11.00 en 15.15 uur beschikbaar, ook in 
de weekenden. De minimumleeft ijd voor de vakantiekrachten is 15 jaar. Mede afhankelijk van 
gebleken geschiktheid zijn er mogelijkheden om na de vakantieperiode door te groeien naar 
een functie met vaste werkafspraken. 

Het werk bestaat uit:
• portioneren van de maaltijden
• uitserveren van de maaltijden
• assisteren bij de afwas en andere schoonmaakwerkzaamheden 

Graag zien wij uw/jouw sollicitatie tegemoet ter attentie van de heer R. Kraaijeveld 
via r.kraaijeveld@residentiesdrechtstreek.nl. Telefoon: 0184 - 414355.

’Nooit meer bang dat er geen hulp is’
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Samen genieten met alle zorg dichtbij
Ook voor een gezellige en zorgeloze herstelperiode

In Hof van Sliedrecht zijn diverse appartementen te huur voor senioren 
die verpleeghulp nodig hebben. De zorgwoningen hebben geen drem-
pels, zijn rolstoeltoegankelijk en bieden alle mogelijkheden die nodig 
zijn voor een goede verpleging. Een zorgwoning betrekken kan perma-
nent, maar ook tijdelijk. Dat laatste is bijvoorbeeld een goed idee wan-
neer iemand moet herstellen van een knie- of heupoperatie. 
 
De zorgappartementen van Hof van Sliedrecht 
zijn een alternatief voor het zorghotel van 
een verpleeghuis. Vaak is het zorghotel niet 
de beste oplossing, omdat echtparen daar 
niet samen kunnen verblijven. Gescheiden 

wonen hoeft dus niet en dat is net zo prettig. 
Niemand zit erop te wachten om na een ingrij-
pende operatie ook nog eens gescheiden van 
zijn levenspartner te zijn.

Fysiotherapie
Voor ouderen die alleen wonen, of in een huis 
met veel trappen, is Hof van Sliedrecht even-
eens een mooie oplossing voor een gezellige 
en zorgeloze herstelperiode. Goede afspraken 
met fysiotherapeuten in Sliedrecht vergemak-
kelijken het herstel. Begeleiding bij het lopen 
met een nieuwe heup of knie is snel geregeld.

De meeste zorgappartementen van Hof van 
Sliedrecht worden permanent bewoond door 
echtparen van wie de ene partner meer hulp 
en zorg nodig heeft dan de ander. Dat is een 
ideale situatie, zeker nu de regels voor het 
wonen in een verpleeghuis zijn aangescherpt.
Tegenwoordig kunnen echtparen van wie de 
man of vrouw geen verpleeghulp nodig heeft 
niet meer samen in een verpleeghuis wonen. 

Ideale oplossing
Alles bij elkaar genomen biedt Hof van 
Sliedrecht met een zorgwoning de ideale 
oplossing om zorgeloos van elkaar te genieten 
met hulp dichtbij. Het zorgteam is 24 uur 
beschikbaar; één druk op de knop is voldoende 
om gepaste zorg of hulp in te schakelen. En 
handig te weten: een indicatie is niet nodig.

Eén druk op de knop is voldoende om gepaste zorg of 
hulp in te schakelen.

Zorgappartementen zijn alternatief voor het 
zorghotel van een verpleeghuis
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Bewoners van Sleijeborgh organiseren regel-
matig ontspannende activiteiten, zoals jeu de 
boules, bloemschikken en koffie-ochtenden. 
Wie graag extra fit wil blijven kan gebruik-
maken van de fitnessapparatuur in een spe-
ciale fitnessruimte. Aanvullend op de eigen 
faciliteiten kunnen bewoners van Residentie 
Sleijeborgh bij Hof van Sliedrecht terecht voor 
onder meer de winkel, pedicure, schoonheids-
salon en kapsalon. Ook de logeerkamers van 
Hof van Sliedrecht staan ter beschikking van 
de bewoners van Sleijeborgh. Indien nodig 
kan zorg worden geregeld. 

Eigen berging
Alle appartementen hebben een eigen ber-
ging en naast de parkeerplaatsen buiten is er 
een eigen parkeergarage. Bewoners die van 
biljarten houden kunnen hun hart ophalen in 
de hobbyruimte. Fietsen kunnen terecht in de 
verwarmde fietsenstalling. Er zijn diverse op-
laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.

Meer informatie over Residentie Sleijeborgh 
vindt u op www.residentiesdrechtstreek.nl.

Residentie Sleijeborgh 
De goede buur van Hof van Sliedrecht

Hof van Sliedrecht heeft in appartementencomplex Sleijeborgh een 
goede buur. De luxe appartementen beginnen bij honderd vierkante me-
ter. Sleijeborgh heeft geen serviceconcept zoals Hof van Sliedrecht. Wel 
kunnen de huurders van Sleijeborgh tegen betaling gebruikmaken van 
enkele voorzieningen van Hof van Sliedrecht. Dit alles maakt Sleijeborgh 
een aantrekkelijke woonoplossing voor senioren die geheel of nagenoeg 
geheel zelfstandig willen wonen in een luxe en comfortabele omgeving. 
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’
’

De wetgeving in de zorg is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Veel 
zorg voor ouderen komt nu terecht op het bordje van de familie of directe 
omgeving. Dat maakt wonen in Hof van Sliedrecht extra aantrekkelijk. 
In Hof van Sliedrecht kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen met de 
garantie dat alle benodigde zorg binnen handbereik is.

’ Het is en blijft een veilig en 
gezellig thuis voor senioren’
Verhuizen wegens ziekte in Hof van Sliedrecht niet aan de orde

De situatie waarin echtparen gescheiden 
moeten leven omdat een van de twee 
intensieve verzorging nodig heeft, is in Hof 
van Sliedrecht niet aan de orde. Wij kunnen 
alle zorg leveren. Verhuizen wegens ziekte is 

dus niet nodig. Er is maar één geval waarbij 
het niet mogelijk is. Dat is als er een ernstige 
vorm van dementie optreedt waarbij 24-uurs 
toezicht nodig is. Alle andere zorg kunnen wij 
bieden en dat geeft veel rust. Daarbij komt het 
voordeel dat bewoners van Hof van Sliedrecht 

geen eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage 
voor de zorg hoeven te betalen.

Gezelligheid
Door de zekerheid van zorg, het gemak van 
de huishoudelijke zorg, de veiligheid en de 
gezelligheid is er weinig overtuigingskracht voor 
nodig om senioren te interesseren voor het 
wonen in Hof van Sliedrecht. En een indicatie is 
niet nodig, iedereen kan bij ons terecht.

Binnen het ‘geweld’ van de veranderende 
zorgwetgeving is het soms moeilijk alles bij te 
houden. In Hof van Sliedrecht is al die jaren 
gelukkig weinig veranderd. Hof van Sliedrecht 
is en blijft een veilig en gezellig thuis voor 
senioren. Onze kok, tuinman, huishoudelijke 
dienst, technische dienst en tal van 
activiteiten die bewoners organiseren, maken 
Hof van Sliedrecht tot een fijn en zeker thuis. 

Naast de zekerheid van zorg is de veiligheid 
die Hof van Sliedrecht biedt een van de 
redenen dat onze bewoners hier graag 
wonen. Een receptioniste die iedereen in en 
uit ziet gaan en de bewoners bij de naam kent 
is van grote waarde.’

Directeur Geert Tieman.

’Alle zorg kunnen wij leveren en dat geeft veel rust’
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Voor Jaap Overeem van Rabobank Merwe-
stroom zijn dit bekende vragen. Op zijn visi-
tekaartje staat accountmanager private ban-
king. Dat betekent dat hij in zijn werk cliënten 
op weg helpt om hun financiële huishouden 
in beeld te krijgen, in bankjargon: financiële 
planning. ‘Eerst beginnen we met een uitge-
breide inventarisatie van de wensen. Op basis 
daarvan stellen we financiële doelen vast. 
Deze geven aan hoeveel inkomen en vermo-
gen nodig is om deze wensen te realiseren’, 
legt Overeem uit. Wensen hebben in eerste 
instantie te maken met wonen inclusief dage-
lijks onderhoud. Maar ook zorgkosten en mid-
delen om te reizen horen daarbij. De meeste 
ouders vinden het daarnaast plezierig om 
hun kinderen en kleinkinderen af en toe een 
schenking te doen. 

Analyse
De volgende stap is een analyse van de huidige 
financiële situatie. Want je kunt wel veel wensen, 
het moet ook mogelijk zijn. Overeem: ‘We bekij-
ken in hoeverre wensen en doelen haalbaar zijn. 
Hoe hoog zijn de inkomsten uit AOW, pensioen 
en vermogen (beleggingen)? Aan de vermogens-
kant praten we over het bezit van een huis of 
ander onroerend goed, beleggingen en liquide 
middelen.’  Daarmee is het plaatje niet hele-
maal rond. Onverwachte gebeurtenissen heb-
ben vaak ook gevolgen voor de portemonnee. 
Overeem: ‘Wat zijn bijvoorbeeld de financiële 
gevolgen als je partner ziek wordt of overlijdt? 
Wat betekent dit voor je pensioen, om maar iets 
te noemen? Iedereen wil toch dat zijn of haar 
partner goed verzorgd achterblijft.’

Inzichtelijk
Het is de taak van de accountmanager private 
banking om goed inzichtelijk te maken wat 
allemaal al goed geregeld is en wat nog aan-
dacht nodig heeft. ‘Voor zaken die bijsturing 
vragen (die buiten onze dienstverlening lig-
gen), schakelen we andere vakspecialisten in, 
zoals een accountant, fiscalist of notaris.’ 
De ervaring van Overeem is dat een goed 
afgewogen advies leidt tot grip op de financi-
ele mogelijkheden. ‘En daar gaat het om, dat 
iemand op een rustige en prettige manier van 
zijn oude dag kan genieten.’

Goed advies leidt tot grip  
op financiële mogelijkheden
Bankadviseur Overeem: ‘We bekijken in hoeverre wensen en doelen haalbaar zijn’

Veel mensen, ook senioren, maken regelmatig financieel de balans op. Verkopen we ons 
huis of blijven we in ons huidige huis wonen? En als het de eerste keus wordt, dus het huis 
verkopen, wat doen we met ons vermogen? Zijn we bereid op ons vermogen in te teren? 
Houden we rekening met een schenking aan onze kinderen? Of gebruiken we de verkoop-
opbrengst om voortaan de huur te betalen?
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De heer en mevrouw Visser oriënteren zich 
op een verhuizing naar Hof van Sliedrecht. 
Ze zijn beiden 74 jaar oud en hebben hun 
twee-onder-een-kap woning te koop staan. 
De makelaar acht een verkoopopbrengst 
van 350.000 euro reëel. De hypotheek is 
helemaal afbetaald. Het echtpaar Visser 
heeft daarnaast een spaartegoed van 60.000 
euro, dus een totaal vermogen van 410.000 
euro. Hun inkomen bestaat uit AOW (in totaal 
20.000 euro) en 35.000 pensioen van meneer 
Visser. Mevrouw Visser heeft geen pensioen. 

Het echtpaar Visser heeft drie kinderen en 
twee kleinkinderen. Alle kinderen hebben 
een goede baan met een goed pensioen-
vooruitzicht. De heer en mevrouw Visser be-
sluiten daarom langzaam op hun vermogen 
in te teren. Hun kinderen en kleinkinderen 
kunnen jaarlijks rekenen op een leuk geld-
bedrag bij hun verjaardag en Kerst. Naast de 
cadeaus voor hun kinderen behoren de jaar-
lijks twee vakanties tot de grotere uitgaven. 
In totaal heeft het echtpaar zo’n 2.000 euro 
per maand nodig om hun huidige uitgaven-
patroon voort te zetten. 

Rabobank-adviseur Jaap Overeem rekent het 
echtpaar Visser voor wat hun financiële mo-
gelijkheden zijn bij verhuizing naar Hof van 
Sliedrecht. 
• Na aftrek inkomstenbelasting en de kosten 

van de zorgverzekering resteert een inko-
men van 37.350 euro ofwel zo’n 3.100 euro 
per maand.

• De kosten voor het wonen in Hof van 
Sliedrecht, inclusief de warme maaltijden 
en alle bijkomende kosten, zijn 1.690 euro 
per maand.

• Er resteert een besteedbaar inkomen van 
1.410 euro per maand.

• Om aan het gewenste budget van 2.000 
euro per maand te komen onttrekken ze 
ca. 7.000 euro per jaar aan hun vermogen. 

• Bij dit plaatje kunnen de heer en mevrouw 
Visser samen oud worden. Mochten ze 
beiden 100 jaar worden, wat zeer uitzon-
derlijk zou zijn, dan teren ze volgens dit 
rekenvoorbeeld ruim 180.000 euro op hun 
vermogen in (is nu 410.000 euro).

Aan deze berekening kunnen geen rechten 
worden ontleend. Neem voor uw advies con-
tact op met Jaap Overeem van de Rabobank 
Merwestroom. Hij is bereikbaar via telefoon-
nummer 0184 - 67 30 00.

Rekenvoorbeeld van de familie Visser

Gevolgen verhuizing
Wat zijn de gevolgen voor een eventuele verhuizing naar Hof 
van Sliedrecht? De verblijfskosten voor het echtpaar Visser in 
Hof van Sliedrecht zien er als volgt uit:

Huur € 720
Arrangement* € 520
Voeding € 290
Servicekosten € 110
Elektra € 50

Totaal per maand  € 1.690

* Het arrangement omvat de kosten voor onder meer 
de 24-uurs aanwezigheid van zorg, de verlening van 
incidentele zorg en de algemene kosten voor interne 
voorzieningen zoals de technische dienst, receptie, 
winkel en de keuken.

Jaap Overeem.
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• Verpleeghuiszorg

• Thuiszorg 24 uur per dag

   Uitbreiding met particuliere zorg mogelijk

• Leef&

   Gezondheidsproducten

   en zorghulpmiddelen

• Zorg in de laatste levensfase

• Ziekenhuiszorg

Rivas Zorglijn 0900-8440
www.rivas.nl
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Graag staan wij voor u klaar als u meer wil we-
ten over stijlvol en onbezorgd wonen in Hof 
van Sliedrecht. We maken graag een afspraak 
met u voor een kennismakingsgesprek en een 
bezichtiging van onze appartementen. 

Vraag onze brochure aan. Daarin leest u meer over de 
verschillende typen appartementen. Ook kunt zich aan-
melden voor onze digitale nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief 
houden wij u op de hoogte van activiteiten waarbij geïn-
teresseerden in het wonen in Hof van Sliedrecht van harte 
welkom zijn. Schuif gezellig aan bij deze activiteiten en 
proef de prettige sfeer in Hof van Sliedrecht. Vul hiervoor 
onderstaand formulier in. Wij staan u graag te woord. 

Meer weten over comfortabel en stijlvol wonen in 

Hof van Sliedrecht

JA , ik wil meer weten over Hof van Sliedrecht.
Kruis hieronder aan wat u wenst. U kunt meerdere hokjes aankruisen.

 Ik ontvang graag de brochure van Hof van Sliedrecht.

 Ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief. (Denk aan het invullen van uw mailadres.)

 Ik word graag teruggebeld voor het maken van een kennismakingsafspraak en een bezichtiging.

Naam: 

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Vul de bon in en stuur deze op naar: Hof van Sliedrecht, t.a.v. mevr. H. van Genderen, Lijsterweg 31,  
3362 BB Sliedrecht of mail naar info@residentiesdrechtstreek.nl.

✁



elektrotechniek

VERHOEF elektrotechniek

Uniek in elektrotechniek

Industrieweg 79 • 3361 HJ Sliedrecht • T. (0184) 41 30 73 • F. (0184) 41 11 40
I.www.verhoef-etb.nl • E. info@verhoef-etb.nl

VERHOEF elektrotechniek is een 

elektrotechnisch installatiebedrijf, dat 

al zo’n 60 jaar gespecialiseerd is in het 

verzorgen van complete elektrische 

installaties voor de scheepvaart, 

utiliteit, industrie en particulier.

VERHOEF elektrotechniek 
biedt u  onder meer de 
volgende services:

•  aanleg, onderhoud en reparaties 

van alle elektrische installaties

• telefooninstallaties

• inbraakbeveiliging met certifi caat

• zonne-energie systemen

•  aanleg van oplaadpunten e-mobility

•  complete nieuwe- en industriële 

installaties

•  reparatie en onderhoud aan 

motoren, generatoren en 

bestaande installaties

•  automatisering hard-, software 

(PC/PLC) en micro-controllers

•  verkoop aandrijfsystemen en 

technische materialen

SINDS 1954 UW PARTNER IN ELEKTROTECHNIEK

• Badkamers 

• Verwarming
• Energie besparing 

• Eigen showroom

feestelijke acties!

Ook dat
is Simon!

Verminder kalk- 

aanslag in uw 

gehele huis!

Met de Scalewatcher elektronische 

waterbehandeling! (excl. montage) 

voor €van €

Perfecte ventilatie 

in uw badkamer 

en toilet!

Itho ventilatie actieset inclusief 4 ventielen 

en RFT afstandsbediening! (excl. montage) 

voor €van €

Airconditioning 

voor uw woon- 

of slaapkamer!

Wees er op tijd bij en ga lekker koel de 

zomer in. U betaalt nu tijdelijk geen arbeid!

Gratis installatie!

Stationsweg 
 GA Sliedrecht www.simonbv.nl

Geopend
van 8:30 tot 16:00!

Stationsweg 70
Sliedrecht

Kom langs in onze

nieuwe showroom!
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MIDDELDIEPSTRAAT 60 SLIEDRECHT – ALBLASHOF 1B ALBLASSERDAM 
0184-411611           WWW.ZORGCOMFORT-ALBLASSERWAARD.COM           078-6921503 

 

STABIEL, 
BETROUWBAAR, 
COMFORTABEL, 

INSTELBARE 
ZITTING KAN 

360º DRAAIEN 
 

                         BREEZE C4 SCOOTMOBIEL 
 

KOM KIJKEN  
NAAR AL ONZE 

AANBIEDINGEN! 
 

Prijzen zijn inclusief accu’s en laders 
 

 
 
 

 
 

COBRA 
 

 

 
krachtig & wendbaar 

  

BRIO 
 

 

 
opvouwbaar 
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Een aandeel in elkaar

Ga voor een afspraak naar rabobank.nl/hypotheek

Heb je een ander huis op het oog? Het kan volgende week van jou zijn.  Bij Rabobank

Merwestroom kun je vanaf nu binnen een week een hypotheek afsluiten. Zo heb je

snel zekerheid of je je droomhuis kunt betalen.

Rabobank Merwestroom introduceert: hypotheek binnen een week.


