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C 2 - compensatie
Bij het samenstellen van dit magazine komt CO2 vrij.
We laten u graag zien hoe we dit compenseren.
Directeur van PC Uitvaart

Bijzondere verhalen
In Bodegraven, waar ik geboren ben,
hadden we als kinderen een zoekspel op
de begraafplaats. Wie mee durfde te doen,
hoorde bij de ‘stoeren’. Vond je het te eng,
dan was je een watje. Dat zei de meester
niet, maar zo voelde het wel. Nog steeds is
de dood een onderwerp waar niet iedereen
makkelijk over praat. Toch bracht het
coronavirus het ineens dichterbij.
De pandemie schudde ons allemaal wakker;
dood is onderdeel van het leven.
Alle collega’s bij PC Uitvaart werken keihard
om voor onze klanten het beste afscheid te
organiseren. Het is werk waar we trots op
zijn. In elke situatie een oplossing vinden,
is steeds weer een uitdaging. Zeker als er
noodgedwongen beperkingen zijn.
Hoe bespreek je bijvoorbeeld een uitvaart
via videobellen? En hoe zorg je voor
intimiteit als je mensen moet vragen
om afstand te houden? Er zijn 1001 verhalen
te vertellen over deze bijzondere tijd.
Misschien doen we dat als deze periode
wat verder achter ons ligt. Wilt u uw
ervaring met ons delen? Wij horen het
graag, mail ons op mijnverhaal@pc.nl.
Net zoals het bij ons vak hoort om de dood
bespreekbaar te maken, hoort innoveren
dat ook. Voor veel mensen is duurzaamheid
bij leven belangrijk. Dan is het bijna
vanzelfsprekend om dit ook door te voeren
bij de uitvaart. Daarom ontwikkelen we
steeds meer duurzame oplossingen.
Van milieuvriendelijke aanpassingen op de
traditionele begraafplaats uit mijn jeugd
tot een eeuwige rustplaats verstopt in het
groen: u leest er meer over in dit magazine
en op onze website.

Vormgever en redacteuren
werken vanuit huis.
De schrijver/samensteller
van de wandeltochten
heeft met het ov gereisd.
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Bezorging:
compensatie door bomen.

Verpakking van rietsuiker
en antwoordkaart
van gerecycled papier.

is het aantal bomen
dat we planten om de CO2
uitstoot van dit magazine
te compenseren

Drukwerk CO2 neutraal geproduceerd
door drukkerij De Bij in Amsterdam:
• FSC® gecertificeerd en gecertificeerd
voor milieuzorg.
• Verlichting die 40% energie bespaart,
en waar mogelijk wordt LED gebruikt.
• Verwarming met Nivolairs,
scheelt 30% gasverbruik.
• 264 zonnepanelen, als het nodig is
wordt dit aangevuld met 100%
groene stroom.
• Alle zakelijke personenauto’s rijden 		
elektrisch.
• Transport op biogas, dit scheelt
80% fijnstof en roetuitstoot.
• Het magazine is gedrukt met bio-inkt.
• 90% van het afval wordt gerecycled.

De coronacrisis

Op het moment dat dit magazine naar de drukker gaat, zijn er nog steeds veiligheidsmaatregelen
van kracht in verband met het coronavirus. Bij PC Uitvaart doen we er uiteraard alles aan om met inachtneming van alle op dat moment geldende maatregelen - elke uitvaart zo mooi en
persoonlijk mogelijk vorm te geven. Op onze website vindt u meer informatie over afscheid
nemen tijdens de coronacrisis.
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Duurzame uitvaarten
Afscheid met de
blik op de toekomst
Steeds meer mensen proberen hun leven zo in te richten dat ze het milieu
zo min mogelijk belasten. Bijvoorbeeld door biologisch te eten, versleten
spullen te recyclen of te investeren in groene energie. Hoe mooi is het om
dan ook de uitvaart vanuit die gedachte vorm te geven?
Het wordt steeds gebruikelijker om voor het afscheid op zoek te gaan naar duurzame
alternatieven, van het vervoer naar de begraafplaats tot de catering na afloop van de
plechtigheid. Want kiezen voor een duurzaam afscheid is kiezen voor de toekomst.
En daarmee voor de generaties na ons. Op deze pagina’s laten we een aantal voorbeelden zien.
Als u meer wilt weten, of van gedachten wilt wisselen over andere milieuvriendelijke opties,
kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze Afscheidsadviseurs.

BEGRAFENIS

Een unieke plek in de natuur
Bij een natuurbegrafenis wordt, zoals de naam al
aangeeft, de overledene begraven in de natuur.
Het is in feite de oudste en meest natuurlijke
vorm van begraven. Overigens kan dit alleen
op een aantal speciale natuurbegraafplaatsen.
Bovendien moet de kleding van de overledene
gemaakt zijn van materialen die makkelijk door
de natuur worden afgebroken. De plek krijgt
geen gedenkteken of steen, zodat het natuurlijke uiterlijk van het gebied intact blijft. En
omdat het lichaam na verloop van tijd door de
grond wordt opgenomen, hoeft het graf nooit
geruimd te worden. Deze laatste rustplek is dus
voor eeuwig – iets wat veel mensen aanspreekt.

TEKST ERICA DE GRAAF

VERVOER
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Stil & stijlvol: de Tesla-rouwauto
Het is misschien niet iets om als eerste aan
te denken als een duurzame uitvaart ter sprake
komt, maar het vervoer kan behoorlijk belastend
zijn voor het milieu. De overledene wordt natuurlijk naar de begraafplaats of het crematorium
gebracht en daarnaast reizen de gasten vaak
vanuit verschillende plaatsen naar de locatie toe.
Voor het vervoer van de overledene is er een
groen alternatief: de Tesla-rouwauto.
Dit stijlvolle ontwerp is volledig elektrisch,
met als bijkomend voordeel dat de auto ook
nog eens ongekend stil is.

CATERING

Van biologische koffie tot vegetarische hapjes
Na afloop nog even napraten met koffie, thee
en broodjes of misschien wel een uitgebreide
borrel is een belangrijk onderdeel van het
afscheid. Het is het moment waarop bij veel
nabestaanden de ontlading komt na een
intensieve periode van loslaten en moeilijke
beslissingen nemen. Wie dit samenzijn
graag op een duurzame manier vormgeeft,
kan bijvoorbeeld kiezen voor biologische
producten van lokale leveranciers.
Ook (deels) vegetarisch eten is een duurzame
optie.

CREMATIE

Urnen van bamboe, wilgentenen of wolvilt
Wie een duurzame urn wil, kan het best kiezen
voor een exemplaar van natuurlijk hernieuwbaar
materiaal, zoals aardewerk, ongelakt Nederlands
hout of plantaardige composiet. Ook bestaan
er urnen van bamboe, bananenblad, wilgentenen
en wolvilt. Dit soort urnen is duurzamer dan
exemplaren gemaakt van natuursteen, staal
en brons, omdat het produceren of winnen
van dergelijke materialen veel energie kost.
Is het de wens om de urn te begraven, dan is
een volledig biologisch afbreekbare urn van
plantaardig materiaal een goede keuze.

DRUKWERK

Rouwkaart op gerecycled papier
Laat rouwkaarten maken van 100% gerecycled
papier. Een andere optie is de familie en beste
vrienden een gedrukte rouwkaart sturen en de
overige belangstellenden informeren met een
digitale rouwkaart via e-mail en/of social media
om zo papier te sparen.

CO2-COMPENSATIE

Elke overledene een eigen boom
Het is een feit dat elke uitvaart een bepaalde
hoeveelheid CO2 uitstoot: bij een begrafenis is
dat 95 kilo en bij een crematie ruim 200 kilo.
Dat is net zo veel CO2 -uitstoot als een vlucht
van Amsterdam naar Madrid. Dit is uiteraard
een belasting voor het milieu.
Om een bijdrage te leveren aan een duurzame
wereld, is het mogelijk om de uitstoot van een
uitvaart te compenseren via onze partner
Trees for All. Voor de overledene wordt een
boom geplant. Deze boom neemt in een jaar
ongeveer 20 kilo CO2 -uitstoot op en is meteen
een duurzaam eerbetoon aan de overledene.
De resterende uitstoot wordt gecompenseerd
via een donatie aan duurzame bosprojecten
in het buitenland.

PC 5

‘Alles wat ik doe, moet bijdragen
aan een schonere wereld’
Reinier van den Berg (58) is klimatoloog, weerpresentator en duurzaam ondernemer. In publicaties en als spreker benadrukt hij het belang van duurzaam
leven. We spraken met hem over het klimaat, bewustwording en afscheid.

1

Je zet je al jaren in voor
een duurzamere wereld.
Wanneer kwam bij jou de
bewustwording?
“Die was er altijd al, maar de
behoefte om ook zelf daadwerkelijk iets te doen is met
de jaren gegroeid. In de jaren
tachtig studeerde ik
Milieuhygiëne aan de universiteit in Wageningen en werd ik
me er al bewust van dat er
problemen ontstonden waar
nog geen antwoorden op
waren. Later hield ik me als
meteoroloog en weerpresentator dagelijks bezig met het
weer. Ik merkte dat klimaatverandering door de uitstoot van
broeikasgassen een steeds
belangrijker en zorgwekkender
dossier werd. Inmiddels benadruk ik als spreker en publicist
het belang van duurzaamheid.
Ik doe van alles, maar de
gemene deler is dat het moet
bijdragen aan een schonere,
betere, duurzamere wereld.”

2
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Wat kun je als individu
doen om duurzamere
keuzes te maken?
“Simpelweg door goed na te
denken over de keuzes die je
maakt. Koop je in de supermarkt de kiloknaller of kies je
iets uit het vega-schap? Neem

je voor elk klein ritje de auto of
pak je vaker de (elektrische)
fiets? Vind je het normaal om
drie keer per jaar naar een
zonbestemming te vliegen of
ga je ook eens in de Benelux op
vakantie? Het zijn allemaal
dingen die eraan kunnen
bijdragen dat je een kleinere
voetafdruk achterlaat op de
aarde.”

3

In je Twitterbio staat
de term ‘rentmeesterschap’. Wat houdt
dat precies in?
“Het komt in feite neer op
duurzaam leven, alleen zit er
achter het ‘rentmeesterschap’
nog een extra gedachte, namelijk die van zorg en verantwoordelijkheid. Als rentmeester heb
je de taak om ergens goed voor
te zorgen. Dat kan een tuin zijn,
of je eigen huis, maar ook de
hele wereld. Als christen geloof
ik dat ik de opdracht heb
gekregen om de schepping niet
kapot te maken, maar er zorg
voor te dragen.”

4

Biedt het geloof jou
ook troost op momenten dat je met verlies
te maken krijgt?
“Een aantal jaar geleden zijn mijn
ouders redelijk snel na elkaar
overleden. Ze waren allebei
halverwege de tachtig. Dat was
heel verdrietig. Tegelijkertijd ben
ik ervan overtuigd dat het met
hun sterven niet definitief is
afgelopen. Ik heb geen idyllisch
beeld van een hemel, maar ik
geloof wel dat de menselijke
identiteit, dus ook die van mijn
ouders, op een of andere manier
voortbestaat, ook al kan ik dat
niet begrijpen, rationeel verklaren
of me daar een concrete voorstelling van maken. De christelijke
begrafenissen die ik heb meegemaakt, zijn vaak ook een soort
combinatie van rouw en berusting. Het is niet alleen diep
verdriet, maar ook een hoopvol
doorkijkje naar iets dat nog zal
komen.”

‘Als ik denk aan nalatenschap,
denk ik aan mijn kinderen:
wie ben ik geweest als vader?’

5

Heeft het verlies
je iets geleerd?
“Wanneer iemand je
ontvallen is, kun je
gedachtes hebben die vallen
onder ‘had ik maar’. Was ik maar
vaker langs gegaan of had ik
dit nog maar gezegd. Ineens
realiseer je je hoe kostbaar het
leven is en vooral hoe kostbaar
het contact tussen mensen is.”

6

Ook op het gebied
van uitvaarten kun
je duurzame keuzes
maken, zoals begraven
worden op een natuurbegraafplaats of gecremeerd worden
en je as laten bewaren in een
ecologisch afbreekbare urn.
Zijn dat dingen waar je over
hebt nagedacht?
“Ik weet er wel het een en ander
over, maar er echt concrete
ideeën over hebben is een
tweede. Nadenken over hoe je
je eigen afscheid voor je ziet,
ergens in de toekomst, is denk
ik iets dat mensen bewust
of onbewust toch voor zich
uitschuiven. Ook ik.”

7

Wat hoop je na te laten
in deze wereld? “Als ik
denk aan nalatenschap
gaan mijn gedachten
in eerste instantie uit naar mijn
kinderen. Wie ben ik geweest
als vader? Ik heb geprobeerd
om hen een mooi perspectief
te bieden in het leven.
Vervolgens hebben zij dit vrij
kunnen invullen. Maar ik kan
het ook breder trekken. Ik doe
al jaren mijn best om mensen
te inspireren en motiveren om
duurzame keuzes te maken.
Het is misschien een utopie,
maar ik blijf hopen dat we over
honderd jaar een planeet hebben
waar miljarden mensen in harmonie met elkaar en de natuur
kunnen samenleven.”

INTERVIEW JOANNE WIENEN FOTO CARLA MANTEN (OOK COVERFOTO)

Reinier van den Berg
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‘We weten al precies
hoe we het willen:
een mooie plek
omringd door bomen’

INTERVIEW ERICA DE GRAAF

Samen praten over het laatste afscheid is niet
altijd makkelijk. Toch heeft dit echtpaar uit
Oostzaan dat wel gedaan. Niet alleen hebben
ze haarfijn voor ogen hoe de uitvaart eruit moet
zien, ook regelden ze - via PC AfscheidSparen
- dat dat financieel kan. Voor de langstlevende
en de kinderen een geruststellende gedachte.
Hij: “De laatste jaren vielen er behoorlijk wat
rouwkaarten op onze deurmat. Dat is best
confronterend ja. Soms hoorden we na de
uitvaart van de nabestaanden dat er nauwelijks
iets geregeld was. En dan bedoel ik financieel hè.
Daar heb je het dan toch samen over.”
Zij: “Ja, ik hoor het jou nog zeggen: ‘Gelukkig
hebben wij een uitvaartverzekering, dus dat is in
elk geval prima op orde.’ Toch zijn we die verzekering weer eens goed gaan bekijken en wat bleek?
Die keert niet genoeg uit voor het afscheid zoals
wij dat voor ogen hebben. Wij gaan het liefst met

z’n tweeën op pad, lekker de natuur in, en we
willen dat onze uitvaart daar bij past. Dus met
een mooie plek om de urn te begraven. Tussen de
bomen. En duurzaam vervoer ernaartoe voor onze
familie en vrienden. Onze zoon en dochter weten
dat. Maar we willen natuurlijk niet dat er op het
moment zelf, als er toch al zoveel geregeld
moet worden, onduidelijkheid is over geld.”
Hij: “Mijn eerste gedachte was: we gaan de
verzekering verhogen. Maar dat was niet nodig,
vertelde onze Afscheidsadviseur. We hebben de
afgelopen tijd goed kunnen sparen. Dat geld staat
op een rekening waar we nauwelijks rente op
krijgen. Waarom zouden we niet een deel op een
speciale rekening zetten die bedoeld is voor de
uitvaart? AfscheidSparen heet dat. Omdat het
rendement op deze rekening goed is, hoefden
we niet eens zo heel veel in te leggen. En het
gespaarde bedrag komt meteen beschikbaar
als het zover is.”
Zij: “We zijn al 38 jaar samen, dus het was meteen
duidelijk dat we een en/of-rekening wilden. Het
geld dat overblijft na de uitvaart van de eerste die
overlijdt, kan gebruikt worden voor het afscheid
van de ander. Als ik de eerste ben die deze aardbol
verlaat, vind ik dat wel een prettig idee.”
Hij, lachend: “Wacht daar nog maar even mee hoor!”

De voordelen van PC AfscheidSparen

• Een PC AfscheidSparen-rekening openen kan altĳd
en op elke leeftĳd.
• Er worden geen gezondheidsvragen gesteld.
• Volledige keuzevrĳheid voor nabestaanden bĳ
de invulling van de uitvaart.
• Sparen met een aantrekkelijke rente.
• 5% bonus over het gespaarde bedrag bĳ keuze
voor PC Uitvaart Begeleiding.
• Bĳstorten kan op elk moment, het bedrag bepaalt u zelf.
• Mogelĳkheid om te sparen voor één of twee personen.
• Sparen als aanvulling op een uitvaartverzekering
is ook mogelĳk.

MijnPC

Al uw persoonlijke gegevens veilig
en overzichtelijk bij elkaar

Het geeft rust om
belangrijke zaken rondom
de uitvaart nu al te
regelen. Wat nog meer
rust geeft, is dat al die
gegevens veilig opgeslagen
zijn op één plek. Uw eigen
digitale kluis waar, als
het moment daar is,
nabestaanden alles terug
kunnen vinden. Deze plek
is er binnenkort: MijnPC.
Uw afscheid regelen, dat is iets
waar u één keer goed over moet
nadenken en dan is alles in orde
toch? Niet helemaal: het is
verstandig om de informatie af en
toe te checken. Is het verzekerde of
gespaarde bedrag bijvoorbeeld nog
toereikend als uw afscheidswensen
veranderen? Weten anderen
überhaupt wat die wensen zijn?
En wat is het actuele saldo van uw
AfscheidSparen-rekening of
deposito? MijnPC geeft antwoord
- nu en in de toekomst. Uiteraard
heeft u zelf onbeperkt toegang
tot het account, net als één
gemachtigde, die u zelf aanwijst.

De 7 grote voordelen van MijnPC
1 In uw account kunt u alles digitaal vastleggen rondom

uw uitvaart (denk aan: afscheidswensen, gastenlijst, muziek,
praktische zaken, financieel overzicht, gemachtigde).

2 De gemachtigde, die u zelf aanwijst, krijgt toegang

tot het account en kan alles inzien. Hierdoor weet de
gemachtigde wat er geregeld moet worden. Hij/zij kan geen
wijzigingen aanbrengen, daar hoeft u zich dus geen zorgen
over te maken. Mocht het gewenst zijn, dan kan iemand
anders worden aangewezen om uiteindelijk de uitvaart
te regelen.

3 Heeft u een gesprek gehad met een van onze

Afscheidsadviseurs? U kunt de verslagen hiervan altijd
terugvinden in uw account.

4 MijnPC is zeer goed beveiligd. En omdat het compleet
digitaal is, zijn de laatste gegevens direct opvraagbaar.
Zo hoeven de nabestaanden niet te zoeken tussen alle
papieren en zich af te vragen of alles nog up-to-date is.

5

Behalve de deposito’s van PC Uitvaart is het ook mogelijk
om zelf de gegevens van uw eigen uitvaartverzekering in
te voeren. Heeft u een kapitaalverzekering? Dan kunt u
het bedrag invoeren en aan de hand van de kostencheck
of begroting van onze Afscheidsadviseurs meteen zien
of de verzekering de gewenste uitvaart dekt.

6

Alle contactgegevens en zaken rondom het afscheid zijn
altijd en overal inzichtelijk.

7 Het gebruik van een MijnPC-account is gratis, waar en hoe

u ook verzekerd bent.
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Van Abcoude naar Weesp

De natuur in!
3x wandelen in en om Amsterdam

PRODUCTIE ERICA DE GRAAF

We hebben het massaal ontdekt:
hoe fijn een stuk wandelen kan
zijn. Even het hoofd leegmaken
en het lijf vullen met positieve
energie, liefst in het groen.
Gelukkig hoef je daarvoor
helemaal niet ver weg te gaan.

Lengte: 14 kilometer
Startpunt: NS-station Abcoude
Eindpunt: NS-station Weesp
1: Als u met uw rug naar station Abcoude staat:
loop LA langs de fietsenstalling.
Volg het fiets-/voetpad (spoorlijn aan uw linkerhand) tot u bij een brug komt.
2: Steek de brug over en ga meteen daarna LA,
Gein Zuid.
3: Volg deze smalle asfaltweg langs riviertje het
Gein ruim 2 kilometer, o.a. langs Molen Delphine.
Ter hoogte van huisnummer 21 gaat u RA
(Velterslaan).
4: Loop door tot u aan uw linkerhand (bij een
elektriciteitskastje) een bord ziet waarop staat
‘Fort Nigtevecht, Liniedijk’. Ga hier LA via het
overstapje het graspad op.
5: Vlak vóór de bunkerresten: RA, en meteen
daarna via het overstapje het hek over. Ga de dijk
weer op (u vervolgt in feite de oorspronkelijk
richting).
6: Na het volgende overstapje komt u op een
halfverharde weg. Ga hier LA.
7: Volg het voetpad langs Fort Nigtevegt en ga
RD (door een klaphek). Blijf het pad volgen tot
het einde (knooppunt 17).
8: Ga RA, het fietspad op langs het AmsterdamRijnkanaal.
9: Na 400 m: RA, het fiets-/voetpad naar de
Liniebrug.
10: Aan de overkant van het kanaal RA de trap af
en beneden een klein stukje RD over het korte
voetpad, dan RA, fietspad.
11: Aan het eind van het pad LA. Vervolg deze
weg tot het einde en ga hier RA, het fietspad op
(aan uw rechterhand ligt een jachthaven.)
12: Brug oversteken en daarna RA, Dorpsstraat.

De Dorpsstraat blijven volgen, alle zijwegen negeren
(verderop verandert de naam in Klompweg, u houdt
steeds de Vecht aan uw rechterhand.)
13: Na ca. 2 kilometer - tegenover de woonschepen
met huisnummer 11-13 - gaat u LA, via een grindpad
het erf van een boerderij op (wit-rode markering).
14: Even verder gaat het grindpad over in een graspad.
Blijf dit volgen.
15: Na 1,5 km gaat het graspad over in een asfaltweggetje (Aetsveldseweg); volg dit tot het einde.
16: Bij de verkeerlichten: ga RA om de G.J.
Wiefferingsdreef over te steken, vervolgens bij de
voetgangerslichten meteen LA om de provinciale weg
(N236) over te steken.
17: Ga RD, C.J. Van Houtenlaan. Na ca. 100 meter RA,
Aetsveldselaan.
18: Na ruim 400 meter LA het fietspad op (Molenpad).
19: Op de splitsing RA (voetpad). Iets verder, aan het
eind van het pad: LA, Nieuwstad.
20: Negeer een voetgangersbrug aan uw rechterhand.
Op de volgende kruising RA de brug over,
Breedstraat.
21: Aan het eind van de weg LA, Nieuwstraat, en dan
de eerste weg RA, Kerkstraat (net vóór de kerk).
22: Aan het eind van de weg LA, Hoogstraat (de
Vecht is aan uw rechterhand).
23: Steeds RD lopen, zijwegen links negeren. De
ophaalbrug, Sluisbrug, over en direct daarna bij de
splitsing rechts aanhouden: Stationsweg.
24: Op de volgende splitsing: volg de bordjes naar het
station van Weesp.

Aan het eind van deze
waterrijke wandeling lonkt
Weesp voor een
welverdiend drankje
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RD = rechtdoor

• LA = linksaf • RA = rechtsaf

Rondje Ransdorp

Lengte: 9 kilometer
Start- en eindpunt: bushalte Volendammerweg,
Amsterdam-Noord
OV: buslijn 37
Auto: vlakbij het startpunt zijn genoeg gratis
parkeerplekken te vinden
1: Loop vanaf de bushalte richting het noorden
en ga onder de ringweg door.
2: Loop het fietspad op; aan uw linkerhand ziet u
volkstuinpark Buikslotermeer.
3: Steek het bruggetje over en kruis het fietspad
De Zwarte Gouw. Ga RD en volg het wandelpad.
4: Na een klein stukje wandelen (u passeert
opnieuw een brug) RA een rietpad inslaan als het hek gesloten is: via het opstapje.
Loop dit wandelpad helemaal uit.
5: Ga RA het fietspad op en loop door richting
Ransdorp.
6: Als u bij Ransdorp bent aangekomen, loopt u

RD naar de Bloemdalergouw totdat u aan
uw linkerhand de bushalte Ransdorp,
Kinselmeer ziet. Ga hier RA, het fietspad op.
Aan uw linkerhand ligt het Kinselmeer.
7: Loop door op het fietspad en ga RA de
Durgerdammergouw op richting Ransdorp.
8: Volg de weg en ga vóór de brug RA het
dorp in.
9: Loop door en ga vlak voor de kerk LA.
(U loopt nu langs de huidige begraafplaats.)
10: Ga bij het Raadhuis weer LA,
daarna meteen RA de brug over.
11: U loopt nu over het Weerslootpad.
Volg dit pad en ga over de brug LA.
12: Loop door en ga net voor de volkstuinen RA
(u loopt parallel aan de weilanden).
13: Loop door tot u weer uitkomt bij het
fietspad van De Zwarte Gouw. Ga hier LA
en loop door totdat u bij het startpunt bent.

Oude boerderijen, wuivende rietkragen en houten huizen:
net buiten de ring voelt de stad ineens heel ver weg

Rondje Amsterdamse Bos

Lengte: 6,5 kilometer
Start-en eindpunt:
bezoekerscentrum de Boswinkel (meteen na
de hoofdingang van het Amsterdamse Bos)
OV: diverse buslijnen hebben haltes op
loopafstand, kijk op 9292.nl
Auto: parkeerweide hoofdingang
(eerste twee uur gratis)
1: Als u met uw rug naar de ingang van de
Boswinkel staat: neem het klinkerpaadje rechts
van de drie asfaltpaden (te herkennen aan het
routebordje: Klimpark Fun Forest).
2: Loop RD – u passeert eerst Fun Forest en
daarna het Dachaumonument – tot u bij een
afslag komt (gele paal). Houd hier links aan.
3: Steek de kruising over, loop over de houten
brug (508) en neem het eerste pad LA. Steek de
brug met de blauwe ballen (brug 531) over en
vervolg dit pad langs het water tot het einde
(aan uw rechterhand ziet u brug 530, wederom
met blauwe ballen, deze niet oversteken).
4: Houd links aan, u kruist nu de
Duizendmeterweg. Steek deze over en loop RD.
5: Nadat u nog een brug over bent gelopen, komt
u op een T-splitsing. Steek de weg over en ga RA,
het wandelpad langs de weide en de vijver.
6: Loop door tot de kiosk (MiniCaptain) en houd
daar links aan, het pad langs het Bostheater.
7: Steek aan het eind van dit pad het bruggetje
over en ga RA: het pad om de speelweide heen.
Volg het pad tot u bij brug 553 aankomt, deze
steekt u over.

8: Hierna RA, langs het water, en na ca. 35 meter
naar links, op een driesprong (blauwe markering).
Negeer het ruiterpad, daarna RA.
9: Neem het eerste pad LA. U loopt over een
bruggetje (nr. 587) met lage witte leuningen, blijf
het pad rechtdoor volgen (aan uw rechterhand is
water).
10: Ga op de T-splitsing LA. Loop door op dit pad
tot u bovenaan de heuvel bent – alle zijpaden
negeren.
11: Loop via het pad meest rechts de heuvel af
(als u met uw gezicht naar de trap staat is ‘t het
pad aan uw linkerhand, te herkennen aan een
blauwe paal).

Een afwisselende route
langs bruggen en het
beroemde Bostheater
12: Volg dit pad helemaal naar beneden (negeer
zijpaden) tot u aankomt bij trainingstoestellen.
Neem daar het eerste pad RA, een brede laan
met bomen.
13: Blijf deze weg volgen, u passeert een brug –
houd links aan. Loop net voor het Kleine
Kinderbad LA het bos in.
14: Loop om het bad heen en steek brug 550
over, vervolgens op kruising RA. U loopt iets
verderop langs Fun Forest (aan uw linkerhand).
15: Ga aan het einde LA tot u weer bij de
Boswinkel bent.
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RD = rechtdoor

• LA = linksaf • RA = rechtsaf
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De overgebleven letters vormen de oplossing.

• BIJDRAGEN

FOTOGRAFIE MARGRIET HOEKSTRA

• WEERBAAR

De woorden die verstopt zijn in het diagram
kunnen van links naar rechts staan, van rechts naar links, van
• OPTIMALISEREN
boven naar beneden, van beneden naar boven of diagonaal. Door alle woorden weg te strepen (letters
mogen vaker dan één keer gebruikt worden)
blijven er een paar letters over. Deze vormen, van links naar
• RECYCLING
rechts en van boven naar beneden, een woord. Gevonden?
Mail de oplossing naar puzzel@pc.nl en maak kans op 1 van de 10 bloemen- en zadenpakketten.

• BETROKKENHEID
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• KLIMAATWET

• MILIEUSTRAAT
• WINDMOLENPARK
Alle woorden in deze puzzel hebben
te maken met duurzaamheid
- inclusief
de oplossing. Hiermee maakt u• ONDERNEMEN
kans op een bloemen- en zadenpakket.

Het Ajax herdenkingsveld, een unieke
laatste rustplaats voor overleden
Ajacieden, is nu nog specialer.
Sinds augustus staat er een
indrukwekkende graffitimuur met
daarop vier iconische spelers van Ajax.
Op deze bijzondere plek in Herdenkingspark
Westgaarde kan na de crematie de as verstrooid
worden. Dit kan ook als de uitvaart al een tijd
geleden of ergens anders heeft plaatsgevonden.
Het veld is opgezet als voetbalveld, inclusief
originele dug-out uit Stadion de Meer waar
nabestaanden in alle rust de overledene kunnen
herdenken. Op de graffitimuur staan afbeeldingen
van Johan Cruijff, Jari Litmanen, Patrick Kluivert
en Jan Vertonghen. De graffitimuur is gemaakt in
samenwerking met de Supportersvereniging Ajax.

• WARMTEFONDS

SMI

K
I

T

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

K
N
A
B
F
O
T
S
K
I
T
S
B

PC 15

Dit logo staat voor een duurzame en verantwoorde keuze.

Uitvaartwensen

Het vastleggen van uw uitvaartwensen bij PC Uitvaart is kosteloos en vrijblijvend.
Digitaal het uitgebreide wensenformulier invullen? Ga dan naar pc.nl/wensen.

Hoe heeft u uw afscheid voor ogen?

Heeft u al een idee over de gewenste sfeer van uw uitvaart? Wilt u een crematie of een
begrafenis? En wat wilt u met hapjes en muziek? U hoeft niet alle details vooraf vast te leggen.
Vaak bieden enkele wensen al voldoende inzicht. Invullen duurt slechts 2 minuten.

Crematie of begrafenis
Wat wenst u?
Een crematie
Een begrafenis
CO2 afkopen

Type uitvaart

Wie mogen er op mijn uitvaart aanwezig zijn?
Iedereen is welkom
Ik wil een kleine uitvaart in familiekring
Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Ik wil geen plechtigheid

Verblijfplaats tot de uitvaart

Wilt u gebruikmaken van een opbaring zodat
uw nabestaanden afscheid kunnen nemen?
Ik wens een opbaring thuis
Ik ga naar een uitvaartcentrum waar
belangstellenden afscheid kunnen nemen
Ik ga naar een uitvaartcentrum zonder
afscheidsmoment

Voornaam:

Kist

Wat voor type kist wenst u?
Een kist in houtlook
Een rieten mand
Een kist bekleed met stof
Een kist van massief hout
Een opbaarplank en lijkwade

Bloemen

Ik wil bloemen bij mijn afscheid:
Ja, bloemen van het seizoen

Nee

Muziek

Ik wil muziek laten afspelen tijdens de
plechtigheid.
Ja
Nee

Hapjes en drankjes

Tijdens de condoleance bied ik
mijn gasten graag aan:
Duurzame catering
Koffie, thee, frisdrank en cake
Borrel met alcoholische dranken en hapjes
Voorletters:

Achternaam:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:
Telefoonnummer:

Geboortedatum:

E-mailadres:
Wilt u vrijblijvend een persoonlijk gesprek met een van onze Afscheidsadviseurs om uw wensen te
bespreken?
Ja
Nee
Privacyverklaring
Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in de
Privacyverklaring Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u vinden in de
privacyverklaring op pc.nl.
Datum: ------------------------------------------------Handtekening: --------------------------------------------------------We verloten vijf legpuzzels onder de inzendingen. Knip het wensenformulier uit en verstuur
het naar: PC Uitvaart - Antwoordnummer 47166 - 1070 WB Amsterdam. Wij bewaren voor u
een kopie van het wensenformulier. Daarna sturen wij u het formulier retour.



PC 16

