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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

De vrijwilligers van het café wensen u fijne feestdagen.
Tot ziens in 2019
Terugblik november 2018

In het Parkinson Café van november heeft notaris Karin van Loon een voordracht
gehouden over het levenstestament. Daarbij heeft zij eerst het verschil aangegeven
tussen een gewoon testament, waarin u vastlegt wat er na uw overlijden met uw
nalatenschap moet gebeuren, en het levenstestament.
Het levenstestament is een door de notaris opgesteld document waarin u een
aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor u
zelf niet meer kunt handelen (ongeluk of ziekte). In zo’n situatie is het van belang
om te weten wat uw wensen zijn. Een levenstestament is dus een testament dat
werkt tijdens uw leven.
De ruggengraat van het levenstestament is de volmacht die u geeft aan een
vertrouwd persoon; aan meerdere personen kan ook.
Maar in het levenstestament kunnen ook wensen worden vastgelegd t.a.v. de
(medische) verzorging, het al dan niet verrichten van medische handelingen, een
euthanasieverklaring, donorcodicil, wensen over uw financiën, benoemen van een
bewindvoerder of mentor, het doen van schenkingen en praktische zaken voor na
het overlijden, bijvoorbeeld een begrafenis, crematie, etc..
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Vastlegging van uw wensen en verzoeken zijn voor uzelf van belang in het geval u
deze niet (meer) zelf naar voren kunt brengen, maar ook voor iedereen die voor u
zorgt of zakelijk met u samenwerkt.
Karin van Loon hield een helder betoog maar benadrukte ook dat het geen
eenvoudige materie is die in korte tijd duidelijk te maken is. Zij adviseert de
toehoorders dan ook met klem om zich tevoren goed te laten voorlichten.
Dit kan altijd (op afspraak) in een gratis gesprek, waarbij alle genoemde aspecten
aan de orde kunnen komen, zodat de notaris hiervoor een persoonlijk plan kan
opstellen. Het was voor de vele aanwezigen een leerzame middag die heel wat stof
gaf om over na te denken en over na te praten.

Nieuwjaarsdiner 2019 – 25 januari

25 januari houden we het traditionele Nieuwjaars diner. De kosten voor dit diner
zijn € 15,00. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Vanaf 1 december 2018 tot en met 15 januari 2019 kunt u voor deelname aan het
diner per e-mail inschrijven: marjoschurgers@hotmail.com
Graag vermelden of u vlees of vis wilt èn uw telefoonnummer s.v.p.
Gelieve bij online inschrijven € 15,00 per persoon over te maken op:
Rek.nr. NL46RABO 0112 5814 04 t.n.v. M. Schurgers o.v.v. Nieuwjaars diner.

Welkomstdrankje om 13.30 uur in het auditorium van Valkenhof
Diner om 14.00 uur tot rond 16.30 uur.
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onzin, zegt het verstand.
belachelijk, zegt de trots.
onmogelijk, zegt de ervaring.
wat het is, zegt de liefde.

Erich Fried, Oostenrijks schrijver 1921-1988
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