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FAMILIE SLOOTWEG

Een gezin met  
een groot Adest hart!

Voetsporen 
‘In de voetsporen van Opa Slootweg’

Jelle is begonnen op de MTS, met de 

opleiding bouwkunde. Dit was niet zijn 

opleiding waardoor hij geswitcht is naar 

de opleiding elektrotechniek. Dit heeft 

hij in de avonduren kunnen afronden 

naast een vaste baan bij een elektro-

technisch bedrijf. Daar heeft hij zijn 

installateursdiploma gehaald en veel 

ervaring opgedaan de afgelopen jaren. 

Nu 25 jaar oud en trotse eigenaar van 

Slootweg Elektrotechniek. En laat dat 

nu precies de naam van het bedrijf van 

Opa Slootweg zijn!

SINDS 1 JANUARI 2019 RUNT JELLE SLOOTWEG ZIJN EIGEN ELEKTROTECHNISCHE 

BEDRIJF VANUIT ZIJN KANTOOR ACHTER HET OUDERLIJK HUIS VAN VADER HENK EN 

MOEDER MARY. EN MET TROTS WANT HET ONDERNEMEN ZIT IN HET BLOED VAN DE 

FAMILIE SLOOTWEG. OPA SLOOTWEG, NOG WONENDE ACHTER HET HUIS VAN DE OUDERS 

VAN JELLE, HEEFT OOK ALTIJD EEN BEDRIJF GEHAD IN DE ELEKTROTECHNIEK. 
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Van bloemenkweker naar  
technisch bedrijf
Vader Henk Slootweg heeft een heel 

andere weg gevolgd. Hij is op zijn 17e 

als bloemenkweker gaan ondernemen 

op de middenweg in Lisse. Maar ook 

de techniek zat bij Henk in z’n bloed 

en op zijn 40e toch geswitcht naar 

een technisch bedrijf genaamd Henk 

Slootweg zonder toevoeging. Henk kan 

eigenlijk alles en pakt ook alle klussen 

aan en met plezier. Nu 52 jaar oud, wil 

Henk het liefst niet meer heel Neder-

land afreizen voor klussen en zoekt 

het wat dichter bij huis. “Ik kan nu de 

klussen wat meer uitzoeken”, zoals 

Henk dat zegt. Ook zijn vrouw Mary 

is wel blij met deze verandering zodat 

Henk wat  eerder thuis is. En met zoon 

Jelle samen zonne-energie installaties 

aanleggen, dat vinden beiden erg mooi.

Trombone
Het is grappig om te vertellen dat Jelle 

niet van jongs af aan bij Adest zit. “Ik 

zat eerst bij Crescendo, maar ben 

door de Toeters naar Adest gehaald”. 

Dat zijn dus de Feesttoeters, met al-

lemaal Adest Musica leden. Dan is de 

combi lid van Adest en Feesttoeters 

snel gemaakt. “Het sociale en gezel-

lige aspect is bij Adest heel bijzonder 

en ook de vele optredens gedurende 

het jaar met uitdagende muziek en op 

mooie plaatsen vind ik erg belangrijk”, 

zegt Jelle. Op zijn instrument trombone 

blaast Jelle ondertussen al weer flink 

wat jaartjes mee bij Adest en hij heeft 

het daar prima naar zijn zin.

Vader Henk en moeder Mary dragen 

ook Adest een warm hart toe en zijn 

trots op hun zoon. “Wij zijn ook trots op 

Adest Musica, dat gewoon vanuit het 

kleine Sassenheim met de wereldtop 

meedraait”. Ook voor de Feesttoeters 

hebben zij veel gedaan, door de jonge 

jongens overal naar toe te rijden. “De 

Feesttoeters kunnen zich meten met 

de muzikale top in de wereld van dweil-

orkesten en het zal dit jaar spannend 

worden in Groenlo” zegt Henk trots. 

De Feesttoeters spelen nu nog bijna 

allemaal bij Adest en daarmee vormen 

zij een unieke groep.

“HET GRENA-
BIERTJE ELKE 
LAATSTE VRIJ-
DAG VAN DE 
MAAND GA IK 
WEL MISSEN”
Grenabiertje
Jelle en Henk willen hun Grenadier-

schap in 2019 graag verruilen voor 

Ambassadeur van Adest en kiezen 

voor het zilveren pakket, want het 

WMC 2021 willen ze er weer graag 

bij zijn. “Het Grenabiertje elke laatste 

vrijdag van de maand ga ik wel mis-

sen” grapt Henk, “maar daar kan jij vast 

wel wat op verzinnen, Koos?”. Mary 

blijft Grenadier en kunnen we blijven 

verwelkomen bij de Grenadiers en 

wellicht ook nog wel als vrijwilliger voor 

projecten of bij de Sponsorcommissie. 

Daar zijn we ook zeker blij mee. In hun 

vrije tijd varen Henk en Mary graag op 

hun kajuitboot en nemen dan vrienden 

mee voor een bakkie op de Kaag. Maar 

Adest blijft voor hun de belangrijkste 

vrijetijd invulling, want Jelle zullen 

ze overal naar toe volgen. De familie 

Slootweg is een prachtig stel mensen 

en een gezin met een groot Adest hart!




