
Een passend
afscheid begint met een 

warm welkomSRGO heeft diverse locaties op
Goeree-Overflakkee, waaronder:

De Staver
Olympiaweg 32
3245 DL Sommelsdijk
0187 - 483306
info@destaver.nl 

Dorpstienden 
Dorpstienden 4
3253 AS Ouddorp
0187 - 681314
dorpstienden@sr-go.nl

Grutterswei
Willemstraat 14
3255 BS Oude-Tonge
0187 - 641500
grutterswei@sr-go.nl

Oostdam
Jongkoenstraat 1
3252 AV Goedereede
0187 - 492321
oostdam@sr-go.nl

’t Haegse Huus
Haagsestraat 4A
3251 CR Stellendam
0187 - 491243
haegsehuus@sr-go.nl

Kijk op www.sr-go.nl/uitvaarten voor meer informatie!



Na het overlijden van een naaste komt er veel op u af. Het eerste en 
misschien wel belangrijkste dat u als nabestaande kunt doen, is de 
laatste eer bewijzen. Een persoonlijk en passend afscheid van uw 
geliefde.

SRGO helpt u graag in deze moeilijke periode en biedt op Goeree-
Overflakkee diverse locaties, van kleinschalig en intiem tot groots 
opgezet en geheel verzorgd. Een mooie uitvaart dat recht geeft aan 
het leven van uw geliefde, een prachtige dienst waarin een ieder 
afscheid kan nemen op zijn of haar manier.

Een waardige
en respectvolle

uitvaart

Voorbeeld uitvaart*     
  
• Onbeperkt koffie, thee en
 tafelwater voor de familie
 tijdens de condoleance

• Onbeperkt koffie of thee en   
 water met een luxe koekje
 voor de genodigden
 
€ 3,95 p.p. per uur

Voorbeeld condoleance* 

• Onbeperkt koffie, thee en
 tafelwater voor de familie
 tijdens de condoleance

• 1x koffie of thee met een luxe   
 koekje voor de genodigden
 

€ 2,25 p.p. per uur
    

SRGO Grutterswei
Oude-Tonge

SRGO Het Prieel (de Staver)
Sommelsdijk

SRGO Oostdam
Goedereede

SRGO Dorpstienden
Ouddorp

SRGO ’t Haegse Huus
Stellendam

Uitvaart
arrangement
SRGO neemt u graag de
zorgen uit handen en orga-
niseert een dienst waarin respect
en liefde hand in hand gaan. Wilt u
een volledige verzorging, dan gaan we graag
met u in gesprek over een passend afscheid.
Heeft u liever alles zelf in de hand? Ook dat kan 
bij SRGO, u heeft al een prachtige locatie met 
medewerkers tot 200 personen voor € 495,-.  

Per dagdeel zaalhuur + 
medewerkers € 495,00* Vraag naar de mogelijkheden


