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REPORTAGE UITVAARTCENTRUM FIVELHOF
Grote ruimtes, veel lichtinval, een terras en zelfs een tap. Ook uitvaartcentra
gaan met de tijd mee. In Delfzijl wordt over een paar maanden de Fivelhof van
Eefting Uitvaartverzorging in gebruik genomen.

‘Een tap, maar kouk en koffie blijft’
Roelof van Dalen
DELFZIJL De broers Alex en Harrie
Eefting kijken trots rond als ze tussen de bouwvakkers doorlopen. Al
sinds ze het familiebedrijf Eefting
Uitvaartverzorging officieel van hun
vader overnamen, dromen ze ervan
een groot, nieuw centrum te openen. Bijna is het zover. ,,Alle kennis
die we hebben over uitvaarten hebben we op dit gebouw geprojecteerd’’, zegt Alex.
De familie draait al even mee in de
branche. De overgrootvader van de
broers reed vroeger op een rouwkoets. Hun vader zette een eigen onderneming op en nu staan Alex en
Harrie aan het roer. ,,Toen we klein
waren zagen we de rouwstoeten en
wagens al. We hebben nu beiden
twee zoontjes en zien dat bij hen hetzelfde gebeurt’’, zegt Alex.
De jongens waren nog maar tieners toen ze begonnen. Als 18-jarige
hielden ze zich al bezig met zaken als
verzorging van overledenen. ,,Van alles deden we. We hebben ook heel
wat auto’s gepoetst’’, zegt Alex.
,,Zelfs de binnenkant van de kofferbak moest. Alles moet perfect zijn.’’
Het is dat streven naar een vlekkeloos te verlopen dag dat maakt dat
de Eeftings zo blij zijn met het nieuwe gebouw. Zaken die in bestaande
panden niet praktisch bleken, hebben ze hier vermeden. Ogenschijnlijk kleine dingen die niet helemaal
vlekkeloos verlopen, kunnen voor
nabestaanden een enorme smet op
een dag zijn. Het pand in Delfzijl
heeft een aparte ingang voor familie
van de overledene. Het gebouw
wordt voorzien van veel techniek.
Beamers, geluidsapparatuur, dat
soort zaken.
De ruimte waar na de plechtigheid
nagepraat kan worden is voorzien
van enorme ramen. Verderop is de
nieuwe begraafplaats van Delfzijl te
zien. In de hoek van de ruimte komt
een tap te staan. ,,Vragen naar een

¬ Harrie (links) en Alex Eefting in hun nieuwe uitvaartcentrum de Fivelhof, waar nog hard aan gewerkt wordt.
biertje krijgen we steeds vaker’’, zegt
Alex. ,,We gaan ook geen statige
stoeltjes neerzetten. Er komen wat
statafels, wat zithoekjes, een mengeling tussen hoog- en laagzit.’’ Harrie:
,,Eigenlijk wordt het een complete
horecagelegenheid.’’ Maar helemaal
breken met tradities zal volgens de
broers nooit gebeuren. ,,Kouk en
koffie blijft, dat vinden we met zijn
allen veel te lekker. Zeker in Noord-

en Oost-Groningen’’, zegt Alex.
Voor de muziek geldt hetzelfde,
weet Harrie. ,,Ede Staal en Wia Buze
blijven ook.’’ Alex: ,,Al horen we ook
wel eens hardcore. De muziek moet
passen bij de persoon.’’ De verscheidenheid in mensen kenmerkt het leven volgens de Eeftings. Als je niet
van mensen houdt, red je het nooit
in de uitvaarbranche. ,,Diversiteit
van de mensen. We zien ze van aller-

lei rangen en standen’’, zegt Alex.
Het centrum wordt begin mei geopend. Het wordt voor de helft door
Eefting en voor de helft door Yarden
geëxploiteerd. Die partij heeft ook
een centrum in Appingedam. Alex:
,,We gebruiken beide gebouwen voor
50 procent. Zo hebben we altijd voldoende tijd voor een uitvaart. Je
hoort wel eens mensen zeggen: net
een fabriek. Dat willen we dus niet.’’
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‘Ede Staal en Wia
Buze, maar we
horen ook wel eens
hardcore’

