
Levenstestament: wie regeLt uw zaken ?
welke keuzes kunt u nu maken voor straks?
U overweegt een levenstestament te maken ? Het levenstestament is bedoeld om regelingen te treffen
en wensen vast te leggen voor als u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen. Stel u moet voor
enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor
langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan is het goed om erover
na te denken wie uw belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. In het levenstestament kunt u
personen aanwijzen die zich ontfermen over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen. Ook kun u hen
medische beslissingen voor u laten nemen. Deze personen noemen we gevolmachtigden.

Notarishuys Veldhoven heeft een vragenlijst beschikbaar om het gesprek met de notaris en het
opstellen van de akte voor te bereiden. De vragen laten u vast nadenken over welke keuzes u wilt
maken. Als u een vraag niet begrijpt of het antwoord (nog) niet weet, dan is dat niet erg. In het gesprek
met de notaris kunt u om uitleg vragen en doorpraten over de voordelen en nadelen van de keuzes.

Voordat de notaris uw levenstestament maakt, moet hij ervan overtuigd zijn dat u nog wilsbekwaam
bent. Wilsbekwaam wil zeggen dat u geestelijk nog voldoende gezond bent. U bent dan nog in staat
de regelingen die u treft en de gevolgen daarvan te overzien. Het kan zijn dat de notaris twijfelt. Of dat
u zelf nu al voorziet dat betrokkenen in uw omgeving twijfelen aan uw geestelijke gezondheid en de
getroffen regeling kunnen gaan betwisten. In die gevallen zal de notaris een deskundig en onafhankelijk
arts inschakelen om een verklaring over uw wilsbekwaamheid af te geven.

Notarishuys Veldhoven adviseert u graag bij het opstellen van uw levenstestament en onze
medewerkers staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.
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Waarom voel jij je 
verbonden met Veldhoven? 
En hoe? Daar draait het om 
in het boek Verbonden met 
Veldhoven, een initiatief van 
de gemeente Veldhoven, 
de Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, Museum 
‘t Oude Slot, Art4U, De 
Schalm en het Veldhovens 
Ondernemers Contact. Het 
boek komt uit in september 
2015. In deze rubriek 
deelt theatermaker en 
nachtburgemeester Angela 
Verkuijlen alvast haar 
gevoelens met de lezers van 
De Ahrenberger.

VELDHOVEN - “Ik voel me ver-
bonden met Veldhoven om-
dat daar m’n wieg heeft ge-
staan, ik er een fantastische 
jeugd heb gehad en daar 
de basis ligt voor wie ik nu 
ben en wat ik nu doe. Ik ben 
opgegroeid als jongste van 
zeven kinderen op een boer-
derij aan de rand van Oerle 
en had daar alle ruimte om 
op avontuur te gaan. Ik heb 
vele sloten getrotseerd en 
heel wat bomen beklom-
men. Ook de bouw van de 
Heikant vlakbij ons huis 
vond ik superspannend; 
op onderzoek in de huizen 
in aanbouw en de enorme 
zandhopen beklimmen.
Naarmate ik ouder werd 
leerde ik steeds meer ken-

nen van Veldhoven: ‘het 
City’, de omgeving van het 
oude ‘Anton’, de parken, de 
bossen. Ik kwam terecht bij 
het Jeugdpanel van Veldho-
ven, werkte bij de HEMA 
en werd vrijwilliger bij het 
toen nét nieuwe jongeren-
centrum Odeon. In theater 
De Schalm werd mijn passie 

voor theater aangewakkerd 
met het jaarlijkse ‘Klein 
Kunstje’ van Het Anton/
Sondervick College en de 
allereerste Veldhovense Re-
vue.
Met mijn vwo-diploma op 
zak wilde ik ‘iets met thea-
ter’ gaan doen én een nieuwe 
stad ontdekken. Dat werd 
Nijmegen, waar ik culturele 
maatschappelijke vorming 
(CMV) ging studeren, met 
drama als hoofdvak. Een 
groot dorp wordt Nijmegen 
wel genoemd, vanwege haar 
gemoedelijke sfeer en omdat 
veel mensen elkaar kennen. 
Misschien dat ik me er juist 
daarom zo thuis voel.
Na twee jaar CMV wilde 
ik nog méér met theater en 
startte ik, na een wereldreis 
met mijn backpack, op de 
opleiding voor theaterdocent 
in Arnhem. Ik bleef in Nij-
megen wonen. In 2007 ben 
ik afgestudeerd en sindsdien 
heb ik mijn eigen bedrijf in 

diverse theaterprojecten. Ik 
geef les, regisseer, presen-
teer en run samen met een 
vriend het toilettheaterbe-
drijf The Plees To Be op fes-
tivals en evenementen. 
Nog steeds ga ik graag op 
avontuur. Door te reizen 
en nieuwe uitdagingen aan 
te gaan. Zo werd ik na een 
spannende verkiezingsstrijd 

op 1 oktober 2014 Nachtbur-
gemeester van Nijmegen. 
Als Nachtburgemeester heb 
ik een verbindende functie. 
Ik organiseer en ondersteun 
activiteiten en wil mensen 
van binnen en buiten Nijme-
gen laten zien hoe leuk onze 
stad is. Dus beste Veldhove-
naren: kom gerust eens een 
kijkje nemen!”

Verbonden met Veldhoven: Angela Verkuijlen
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‘Op Onze bOerderij aan 
de rand van Oerle 
was alle ruimte vOOr 
avOntuur’

Wegglippen uit de werkelijkheid van alledag. Even 
niet doen zoals het hoort, maar zoals het kan! Dat is 
voor Angela Verkuijlen (Veldhoven, 1981) de magie van 
theater. Ze acteert, doceert, regisseert en presenteert en 
maakt tijdens festivals met haar toilettheater The Plees 
To Be van ieders sanitaire stop een spetterend feest. In 
2014 werd ze na een sprankelende verkiezingscampag-
ne met de slogan ‘Nie nuilen, stem Verkuijlen’ verkozen 
tot Nachtburgemeester van Nijmegen.


