Ria heeft voor deze avond weer ’n rijm uit haar mouw getoverd die wij jullie niet
willen onthouden, bij deze;
Vroeg of laat krijgen we er bijna allemaal mee te maken,
Want het betreft toch belangrijke zaken.
Daarvoor ga je naar de Notaris,
en het is goed dat hij of zij er is.
Het vastleggen van je laatste wil in een Testament,
De verdeling van een erfenis tot de laatste cent.
Voor de koop en verkoop van je huis moet je er zijn,
En al doet het soms ook pijn.
Maar als één van je naasten sterft,
en je te horen krijgt dat je bent onterft
zijn dat vaak pijnlijke momenten,
maar het gaat wel om de centen.
Je kunt ook zijn of haar schulden erven
en dat kan de pret behoorlijk bederven.
Maar er zijn bepaalde voorwaarden,
je kunt dit ook beneficiair aanvaarden.
Daarover zal de Notaris uitleg geven,
wat je kunt doen na dood of bij leven.
Een ander onderwerp om even aan te denken,
je naasten in wat voor vorm dan ook te willen schenken.
Als het maar wordt vastgelegd,
anders wordt het een heel gevecht.
Dit is maar een kleine greep, de Notaris kan jullie vast meer vertellen
En vergeet niet ‘n vraag te stellen.
Hij doet alles volgens de Wet,
hier is uit Obdam Notaris Demaret.

De eerste KVG avond van het winterseizoen zit er weer op. Alfons
Demaret van kantoor “Notaris Appel” uit Obdam heeft deze voor
ons verzorgt. Wat het meest ter hand is genomen was de
toelichting van wat een levenstestament zoal inhoud.
De hoofdlijnen:
Hierin staan je wensen voor de situatie waarin je misschien door
ziekte, ongeval of dementie niet meer in staat bent de zaken zelf te
regelen. In dit testament geef je een volmacht aan iemand die je
vertrouwd en daarnaast kan je ook persoonlijke wensen laten
opnemen. Op deze manier worden alle zaken en wensen vastgelegd die u geregeld wilt hebben,
bijvoorbeeld:
 Of u wel of niet behandeld wilt worden als u ziek bent;
 Wensen ten aanzien van je levenseinde;
 Je voorkeur wie je als bewindvoerder of mentor zou willen;
 Praktische zaken zoals de verzorging van je huisdier;
 Het laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.
Wil men nog meer duidelijkheid hier over dan kan dat via www.notaris.nl
Het was een hele interessante en informatieve avond waar veel leden wat van mee hebben
gekregen om er thuis nog eens over na te denken en na te praten.

Vriendelijke groet van ons allen: Ria, Loes, Carla, Kathy, Greet, Tiny en Lida.

