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Nieuws uit de Oeverlanden

Ook in de periferie van het gebied van de dorpsraad pulseert het pompende hart van de Randstad economie. In de sloot
langs de Riekerweg vormde zich de afgelopen weken een grote zwarte slang, en een stuk of wat kleinere exemplaren,
net zo lang maar met een kleinere diameter.

De bouw van het zogenaamde Zuidas-dok werpt hier haar schaduw vooruit. De leidingen worden onder de Schinkel door
geboord en komen ter hoogte van het voormalige ING hoofdkantoor weer bovengronds en zullen t.z.t. gevuld worden
met kabels voor elektriciteit, telecommunicatie en dergelijke.
Vanaf het knooppunt Nieuwe Meer tot aan de Schinkelbruggen wordt eind dit jaar alle begroeiing van de taluds van de
A10 verwijderd om de weg aan de zuidzijde zo&rsquo;n 20 meter te verbreden. Daarvoor wordt ook een nieuwe brug
over de Schinkel gebouwd die, als doekje voor het bloeden, ook een fietsstrook zal krijgen. Ik verheug me nu al op het
uitzicht vanaf deze brug over het Nieuwe Meer, met de sky-line van het Amsterdamse Bos op de achtergrond.

Als daar een bankje geplaatst wordt kan daar rustig van genoten worden. Enkele details moeten nog duidelijk worden,
daarin zit vaak het venijn, maar we moeten daar het beste van hopen. Als er voldoende geld voorhanden is en daar lijkt
het wel op, kan er best wat moois gerealiseerd worden.
Aan dezelfde Riekerweg is het woonwagenkamp dat daar sinds enkele jaren aanwezig was, opgeheven. De dorpsraad
had bezwaar gemaakt vanwege strijd met het bestemmingsplan. Of daarom de burgemeester tot actie is overgegaan of
dat niet betaalde rekeningen een rol spelen is niet duidelijk. In elk geval leek de locatie voor bewoning niet erg geschikt.
Hopelijk wordt het terrein weer in oude staat teruggebracht als onderdeel van het parklandschap Oeverlanden.
Uit de Westerpost van 22 februari 2017.

Uitvaartfamilie Fabriek-de Jong in de RK Pastorie
Welkom op Sloten!

Na het overlijden van pastoor Bankras is het parochiebestuur van de Pancratiuskerk op zoek gegaan naar een nieuwe
bestemming voor de rijksmonumentale pastorie naast de kerk. Dat is best nog een opgave. Immers: wie wil bij een
kerkhof wonen, heeft affiniteit met een kerk, houdt een oogje in het zeil en zorgt goed voor dit mooie pand? De parochie
heeft sinds november 2016 ideale huurders gevonden in Angela en Jenno Fabriek-de Jong en hun volwassen
&lsquo;kinderen&rsquo; Emiel en Sjoerd. Tijd voor een kennismaking.

De afgelopen tijd heeft de Pancratiusparochie veel tijd, geld en energie gestoken in de verbouwing van de pastorie. Wie
het interieur nog kent uit de tijd van de pastoor, zal zich bij binnenkomst verbazen: op de benedenverdieping houdt
Uitvaartverzorging A. de Jong kantoor. Jenno: &ldquo;Het is werkelijk prachtig zoals de parochie het pand heeft
opgeknapt en geïsoleerd. Het kan er nu weer jaren tegen. Toen we voor het eerst binnen kwamen, was het een puinhoop
met zeven kleine kamers op de eerste verdieping. Echt van die cellen voor zusters&hellip; Daar zijn nu vier ruime kamers
van gemaakt.&rdquo;

Angela vervolgt: &ldquo;Voor alle duidelijkheid: Er zullen hier geen overledenen binnen worden gebracht. Niet om op te
baren en ook niet voor eventjes. Beneden zit ons bedrijf (kantoor en ontvangstruimte) en daarboven wonen we. Dat is
alles. In de toekomst zal een beroep op ons worden gedaan om beheerder van het kerkhof te worden. Die taak staat dan
los van ons bedrijf.&rdquo; Om belangenverstrengeling te voorkomen, benadrukt het echtpaar nog: &ldquo;Wie hier op
Sloten begraven wil worden, is welkom, maar daarvoor kunt u ook bij andere uitvaartondernemers terecht. Daarnaast
verzorgen wij ook elders crematies en begrafenissen. En een nieuwtje: Wie dat wil, kan het afscheid ook in de Tuinzaal
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onder het Kuiperijmuseum bij de Molen van Sloten houden.&rdquo;

Persoonlijk maatwerk
Angela en Jenno hebben een duidelijke visie op hun vak: &ldquo;Wij zijn er voor de nabestaanden en willen vooral de
meest betrokkenen steunen. Zíj bepalen of ze liever thuis of hier op kantoor afspreken. De persoonlijke benadering, het
vertrouwen, het aanvoelen van wat men wil en vooral: goed luisteren. Dát is waar het bij ons vak om gaat.
Tegenwoordig zijn er veel nieuwe bedrijven in onze branche die voor lage prijzen &lsquo;alles wel even regelen&rsquo;.
Natuurlijk: het is óók belangrijk dat een afscheid goed georganiseerd is. Dat het goed loopt, is voor ons een
vanzelfsprekende basis. Onze tarieven zijn voor de uitvaartbranche gemiddeld &ndash; we zijn niet duur en niet
goedkoop. Ons bedrijf is niet gebonden aan afspraken met derden. We zijn onafhankelijk en kunnen daardoor maatwerk
leveren. We hoeven er ook niet rijk van te worden. De dienstverlening staat centraal. Dat is juist het mooie van ons
vak.&rdquo;

Al jaren in de Dorpengids
Uitvaartonderneming A. de Jong bestaat al ruim vijftig jaar. De vader van Angela (nu 81 jaar) was oorspronkelijk koster in
de Willibrordkerk bij de Ceintuurbaan in Amsterdam. Toen dat geen betaalde baan meer was, is hij
begrafenisondernemer geworden. Dochter en HBO-verpleegkundige Angela en schoonzoon en contactlensspecialist
Jenno hebben de opleiding Uitvaartverzorger aanvankelijk alleen gevolgd om zo nodig te kunnen waarnemen in het
bedrijf. Maar, het bloed kruipt&hellip; en uiteindelijk belandden beiden in de zaak, die nu de hunne is. Toen zij in
november 2015 op Sloten een uitvaart verzorgden, viel hun oog op de pastorie die verbouwd werd en gingen zij eens
informeren&hellip;

Ook al woonde de familie nog niet eerder in het landelijk gebied (wel al 23 jaar in Nieuw Sloten), toch zijn ze geen
onbekende: hun advertentie staat al jaren in de Dorpengids! Alsof ze al een voorgevoel hadden dat ze hier op ons mooie
dorp zouden neerstrijken!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 8 februari 2017.
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