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Bewoners Uyterton
laten van zich horen!
“Zal ik wel. Zal ik niet. Na 40 jaar in ons fijne huis gewoond te hebben. Toch
gekozen voor Serviceflat “De Uyterton”. Geen dag spijt. Geen dag heimwee. Dat
wil toch wat zeggen!” aldus Jopie Bouhuis-Rietveld. Eén van de enthousiaste
bewoners die graag haar ervaringen wil delen.
Ook mevrouw Goeman voelt zich helemaal op haar plek.“ Ik heb mooi
uitzicht. Iedere avond geniet ik dan
ook van de prachtige zonsondergang

achter de duinen. De accommodatie is
prima. Makkelijk parkeren van de auto
en veilig wonen”.
“Wij kunnen alle pluspunten op een
rijtje zetten maar wie beter dan de bewoner zelf kan uitleggen hoe het is om
te wonen in Serviceflat ”De Uyterton”,
aldus Monica van der Wal van Van der
Wal Beheer. Een aantal van hen is dan
ook in de pen geklommen en heeft op
eigen wijze deze hoge kwaliteit van
leven, in een sfeervolle en veilige omgeving, beschreven.
De verhalen zijn terug te vinden op
de nieuwe website van De Serviceflat:
(www.uyterton.nl).
Al sinds de jaren 70 biedt “De Uyterton” senioren een uniek woonconcept
van service en ontzorging. Zelfstandig
wonen met privacy en veiligheid heeft
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“De Uyterton” hoog in het vaandel
staan. Oorspronkelijk bestond De Serviceflat uit zestig huurappartementen.
Inmiddels is het gebouw uitgebreid
met achttien nieuwe energiezuinige
appartementen die uitermate ruim
van opzet zijn met twee tot zelfs drie
slaapkamers.
De woningen zijn voorzien van personenalarmsysteem, video deurbelintercom en nog veel meer luxe snufjes die
het wonen veilig en aangenaam maken.
Er is een zeer uitgebreid servicepakket
waar de bewoners gebruik van kunnen
maken. De uitbreiding moest geheel in
een nieuw jasje gestoken worden waarbij veiligheid, duurzaamheid en een
stijlvolle uitstraling de sleutelwoorden
werden. Dat dit gelukt is wordt bevestigd door de verhalen van de bewoners.
Zij willen deze verhalen graag delen met
anderen. De bezettingsgraad van de 78
appartementen is nog nooit zo hoog is
geweest. “Dit is uniek voor deze tijd en
daar zijn we dan ook zeer trots op”.
Dat “De Uyterton” meer is dan zelfstandig wonen voor senioren is onder
andere te merken aan de uitspraak van
Piet en Joke Rieswijk . “Het is net of we
de hele tijd op vakantie zijn. Het is een

comfortabel en goed onderhouden huis
met een eigen huismeester en medewerkers die ons een gevoel geven van
veiligheid. Bijzonder zijn ontmoetingen met andere bewoners. Leuk als je
de krant hebt opgehaald, samen in de
lift terugreist naar het appartement en
bij het afscheid wederzijds wenst: “goede morgen en nog een prettige dag”.
Wilt u meer weten over hoe bewoners
het ervaren om in Serviceflat “De Uyterton” aan de Marsdiepstraat 500 te
Den Helder te wonen?
Bezoek de website, vraag een brochure
aan via telefoonnummer 0223-630330
of ga gezellig even langs voor een vrijblijvende rondleiding.
De koffie staat klaar !

Dé goedkoopste van Nederland! Uw fietsenwinkel op internet.
Instinct City

Giant Triple X CS3

Robuuste transportfiets
3 versnellingen en terugtraprem
Dichte kettingkast
Voor- en achterdrager
Veilige LED verlichting

Normaal 549,-

UW INRUILVOORDEEL 110,-

Sparta E-Motion C2

Oersterke stadsfiets
Terugtraprem zonder kabels
Sterke roestvrije velgen
Dichte kettingkast
Stevige bagagedrager

NU met inruil 439,-

Showroom Fietsenconcurrent.nl: Terpstraat 39
1771 AC Wieringerwerf Tel. 0227-601032

Normaal 399,-

UW INRUILVOORDEEL 174,-

Bezoek onze sh
owroom in
Wieringer werf vo
or een proefrit.
Geopend maand
ag t/m zaterdag
.

Elektrische fiets
5 versnellingen
Actieradius optioneel tot 100 km
Dichte kettingkast
Makkelijke bediening
Betrouwbare techniek

NU met inruil 225,-

Alle dagen bezorging, inclusief zondag.
info@fietsenconcurrent.nl www.fietsenconcurrent.nl

Normaal 1699,-

UW INRUILVOORDEEL 500,-

NU met inruil 1199,-

Internet afhaalpunt: Harlingerstraat 7B
Heerhugowaard-De Noord Tel. 072-2049900

Nooit meer de ladder op
om uw dakgoot schoon te maken
Een verstopte hemelwaterafvoer, vogelnesten of bladeren
en takjes in de goot? Met VuilVrijeGoten behoort dit tot het
verleden.

Door een speciaal geperforeerd gatenpatroon voert dit product het regenwater snel af en blijven takjes en bladeren op de VuilVrijeGoten liggen. Het
regenwater stroomt vrij door de goot.
Na een regenbui drogen de takjes en
de bladeren vanzelf op en waaien van
de VuilVrijeGoten af zodat deze altijd
vrij blijven.
Doordat het profiel op de dakgoot gemonteerd wordt kan er in de winter

geen sneeuw in de goot vallen waardoor het gewicht wat op de goot drukt
beperkt blijft. mHet profiel dekt tevens
de achterkant van uw dakgoten af en
voorkomt zo dat er regenwater aan de

achterzijde over de goot heen stroomt.
Het profiel is universeel toepasbaar.
Voor een perfect passend product zijn
de maatvoering van uw goot en de hellingshoek van uw dak belangrijk.
VuilVrijeGoten is toepasbaar in bestaande situaties, maar ook in renovatie- en nieuwbouw projecten. In combinatie met levering en montage van
uw dakgoot en hemelwaterafvoer zijn
de VuilVrijeGoten direct te combineren.

Informatie
Zie onze website:
www.vuilvrijegoten.nl
Adres:
VuilVrijeGoten
Jonkheer Jacob
van Veenstraat 91
1785 JS Den Helder
Telefoon:
06 - 28 84 33 09

