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VAN DE REDACTIE 
 
Vragen over CORONA? 
Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Op 
de website van de gemeente Roerdalen is 
voor u belangrijke informatie over het co-
ronavirus op een rijtje gezet. Kijk op 
www.roerdalen.nl/corona en dan blijft u op 
de hoogte. Wilt u liever telefonisch in-
formatie ? Bel dan naar de GGD Limburg 
via nummer 088 – 11 91 99. 
 
Coronavirus en jongeren 
De redactie van TmZ doet een beroep op 
iedereen, maar ook op de jongeren onder 
ons, om zich aan de coronamaatregelen te 
houden. De senioren, met name de groep 
ouder dan 70 jaar, zitten in een kwetsbare 
leeftijdsgroep en willen vooral niet besmet 
raken met het coronavirus. Zij doen over 
het algemeen alle moeite om niet besmet 
te raken door zich netjes aan de corona-
maatregelen te houden. Daarentegen zijn 
het veelal de jongeren, die het niet zo 
nauw nemen met de coronamaatregelen 
Zonder met deze constatering te willen 
polariseren! Wij vragen iedereen - zowel 
ouderen als jongeren - om zich te houden 
aan de coronamaatregelen om versprei-
ding van het coronavirus te beperken. 
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Voor woningen ouder dan 2 jaar geldt het lage BTW-tarief van 6%
Wilt u meer informatie of geheel vrijblijvend een offerte aanvragen,

neem dan gerust contact met ons op.

Planbuilding: gegarandeerd woningonderhoud
voor meer info: www.planbuilding.nl

info@franssenschilderwerken.nl       franssenschilderwerken.nl
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S C H I L D E RW E R K E N

Voor al uw buiten- en 
binnenschilderwerk staan 
wij graag voor u klaar.

Burg. Claessenstraat 9 
6074 BZ Melick
T: 0475-597225 / 06-52421508

info@biermansmakelaardij.nl
ECHT: 0475 485006
ROERDALEN: 0475 400475
Doktersweg 14, 6101 EB Echt
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OP DE KOFFIE BIJ… JAN OP DE KAMP 
 
Jan is beter bekend als Jan van Pietsje en werd op 23 september 1934 ge-
boren op Boomgaardstraat nummer 4. Zijn ouders, Pietsje op de Kamp en 
Maria Braun, hadden een kruidenierswinkel aan huis. Zijn vader is een ge-
boren en getogen Vlorper, zijn moeder komt uit Posterholt. 
 
Jan is de jongste van het gezin met 7 kinderen. Zus Jes was het oudste, 
dan kwamen achtereenvolgens Griet, Dre, An, Lies en Pierre en als benja-
min natuurlijk Jan. 
 

 
 

Gezinsfoto genomen ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest van de ouders. 
Staand Van links naar rechts: Lies, Pierre, Jes, An, Jan 
 Zittend: Griet, vader, moeder, Dre 
 

Het was een gezellige, kinderrijke buurt rond de markt. De families Van 
Cann, Biermans, Bergh, Cuypers en Rauch hadden ook allemaal veel kin-
deren. ´s Avonds speelden alle kinderen op straat en zaten de ouders bij 
elkaar voor het huis samen te praten. Het was ook een zorgeloze tijd; ze 
hadden de winkel en vader ging nog met een bakfiets boodschappen be-
zorgen in het dorp. 
Jan herinnert zich zijn jeugd als een gelukkige tijd. ´s Zomers werd er bij 
het Stenen Huis in de Roer gezwommen en ´s winters geschaatst rond het 
Maria-kapelletje. Het kleuteronderwijs werd destijds gegeven door Zuster 
Johanna en Juffrouw Verboeket. 
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1/3 p.  adv. hobbyshop Lammers!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/3 p. adv. Schoemakers 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Bergerweg 2 Vlodrop www.jouwkluswinkel.nl
Bergerweg 2 Vlodrop www.jouwkluswinkel.nl



7

 
Jan in de schoolbanken 

 

De ernst van de oorlog ging destijds aan hem voorbij, net als de razzia´s. 
Omdat in de slaapkamers veel schuinte van het dak was, hadden de vorige 
bewoners in de schuine wand van de rechter slaapkamers muurtjes gemet-
seld. De ontstane ruimte was via een klein deurtje bereikbaar. Tijdens raz-
zia´s werd daar door buurtbewoners ondergedoken. 
In de oorlog woonden vier Duitse militairen en een gezin uit Echt bij het ge-
zin op de Kamp in; het was wel krapjes, maar het lukte prima. Bij bombar-
dementen werd er door de hele buurt geschuild in de kelder van het kas-
teel. 
Jan leerde voor kleermaker en vond werk in Maasniel. Iedere dag fietste hij 
naar zijn werk. Gretha Geuskens, van de Sint Martinusstraat, was naaister 
bij Klose in Roermond en fietste ook iedere dag naar haar werk. Vaak fiets- 
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Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com

ROERDALEN B.V.

Schaapsweg 36   6077 CG Sint Odiliënberg
Telefoon: 0475 - 53 74 40   Telefax: 0475 - 53 50 33

Internet: www.notariskantoorroerdalen.nl   E-mail: info@notariskantoorroerdalen.nl

mr. J.L. SCHROYEN
notaris

Toos Schroyen
T 06 537 124 29

www.katoos.nl
Markt 6 | 6063 AC Vlodrop | 0475 476 291 | info@katoos.nl
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ten Gretha en Jan samen af en nadat ze een keer samen waren gaan dan-
sen in Posterholt, hadden ze verkering. 
 

Jan en Gretha trouwden 29 augustus 1961 in de Sint Martinuskerk. Pastoor 
Kissels was een van de 3 voorgangers. De receptie en het feest was bij 
café Bremmers. 
Na hun trouwen namen Jan en Gretha de winkel over. Ze hadden de huis-
kamer bij de winkel gevoegd omdat ze plaatsgebrek hadden. Er was echt 
alles te koop: "was se maar vroogs, woor d'r". Naast de gebruikelijke 
etenswaren en huishoudelijke spullen verkochten ze textiel, vesten hingen 

 
op een hanger aan opgehangen bezemstokken bovenin de winkel. En voor 
de handwerkers was er breigaren. Er hing een spreuk in de winkel: "Daar 
waar geen fouten gemaakt worden, woont niemand". 
 

In 1965 werd hun enige zoon Peter geboren. Peter was vanaf zijn geboorte 
nierpatiënt; de verwachting was dat hij maar 18 tot hooguit 23 jaar zou 
worden. Op 23-jarige leeftijd kreeg Peter een nieuwe nier en kon een nieuw 
leven beginnen. Echter een paar jaar later bleek dat hij non-hodgkin had en 
Peter stierf in 1995 op 29-jarige leeftijd. Voor Jan en Gretha brak een 
moeilijke tijd aan om het overlijden van Peter een plaats te geven. 
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Pleunis
Passion for Fashion
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Jan, Gretha en Peter op vakantie 

 

Jan is altijd graag onder de mensen geweest. De winkel was een echte 
dorpswinkel: mensen kwamen voor boodschappen, een praatje of om hun 
hart te luchten. 1 februari 1992 was de laatste dag dat de winkel open was; 
een dag waarop klanten de hele dag afscheid kwamen nemen en er veel 
kannen koffie gezet moesten worden! 
De winkel sloot in verband met de gezondheid van Jan. In 1958 had hij zijn 
1e hartinfarct gehad en steeds hadden de artsen erop aangedrongen dat hij 
het rustiger aan moest gaan doen. Maar haasten en meerdere dingen te-
gelijk doen is zijn tweede natuur, nu nog. Na een openhartoperatie werd 
het echt tijd om rustiger aan te doen. 
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De winkel werd verkocht en Jan, Gretha en Peter gingen wonen op de Sint 
Martinusweg in het ouderlijk huis van Gretha. 
 

Jan en Gretha gingen graag samen op stap naar café Bremmers, niet al-
leen met Vastelaovend. Jan kon een heel café op stelten zetten door aller-
lei fratsen uit halen; hij was een echte gangmaker. 
In 2007 bleek dat Gretha ernstig ziek was. Ze stierf in november van dat-
zelfde jaar. Na het overlijden van Gretha en Peter stond Jan er alleen voor, 
dit was zeker niet gemakkelijk.  
Jan heeft nog een paar jaren op de Sint Martinusweg gewoond. Hij woont 
nu tussen zijn en Gretha´s ouderlijke woning in, namelijk op het Kerkepad. 
Het verhuizen was een fluitje van een cent, hij kreeg hulp van velen; wel 
twintig vrienden en bekenden kwamen hem helpen.  
Jan woont hier erg graag. Zijn eerste buurvrouw was Lien Janssen. Zij 
voorzag vele mensen van de Gerarduskalender. Gretha´s moeder was 
vroeger begonnen met de verkoop van de kalender en Gretha had dat 
overgenomen. Toen ze het echter te druk kreeg, heeft Lien dit vele jaren 
verzorgd. Toen Jan naast Lien kwam wonen heeft hij de verkoop, onder 
lichte dwang, weer overgenomen en zo is de cirkel rond!  
 

Gedurende zeker 20 jaar heeft Jan 5 collectes in Vlodrop gecoördineerd. 
Voor de Hartstichting, het Astmafonds, de Nierstichting, het Beatrixfonds en 
de Kankerbestrijding; 18 collectanten hielpen hem mee. Op zijn 80ste is Jan 
hiermee gestopt. 
Bij de oprichting van de Zonnebloemafdeling in Vlodrop is Jan betrokken 
geweest. Omdat volgens de statuten een voorzitter nodig was heeft hij de 
eerste jaren deze taak op zich genomen. De actie "Zon in de Schoorsteen", 
waarbij sinterklaascadeaus aan alle ouderen, zieken en alleenstaanden, 
thuis en in de verzorgingstehuizen worden bezorgd, is ook onder zijn voor-
zitterschap ontstaan. Vele jaren werden de cadeaus bij Jan verzameld, 
waarna ze door de Zwarte Pieten op een huifkar werden rondgebracht. Nog 
steeds is hij als vrijwilliger bij de Zonnebloem betrokken. 
 

Zingen is een van Jan´s hobby´s. Peter hield ook veel van muziek en was 
dirigent geweest bij het gemengde koor "Corde et Animo"; Latijns voor "met 
hart en ziel". Tot op de dag van vandaag is Jan nog actief lid; nu alleen als 
zanger, maar 20 jaar lang zat hij ook in het bestuur. Dit mede doordat hij 
Peter moest beloven om altijd lid te blijven. Nog iedere week ging Jan, tot  
het coronavirus het niet meer toeliet, naar de repetities in Maria Hoop. Jan 
is ook vele jaren lid van ons kerkelijk zangkoor. In september worden  de 
repetities bij beide koren gelukkig weer opgestart. 
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Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230

Toen de put van de Boomgaardstraat en de Markt het Mariakapelke ging 
opknappen, hebben Jan en Gretha het Mariabeeld en de troon eronder en 
erboven gekocht; dit ter ere van Peter. Het Mariabeeld is Jan samen met 
Bert van Wielke gaan ophalen in Maastricht. Bij die gelegenheid richtte de 
antiquair zich overigens tot 
Jan met de vraag of meneer 
pastoor het beeld ook kon 
bevallen. Jan zorgde lange 
tijd voor een brandende 
kaars en verse bloemen in 
het kapelletje.  
Voor de inzet voor de ge-
meenschap heeft hij de Jo-
zef Bremmers medaille ont-
vangen en is hij door de Ko-
ning benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
 

Ook nu is Jan nog altijd 
graag onderweg; iedere dag 
gaat hij fietsen en ergens op 
een terras koffiedrinken. 
Toen alle horecagelegenhe-
den begin dit jaar dicht wa-
ren ging hij op het terras bij 
tuincentrum Daniëls een zelf 
meegenomen flesje drank opdrinken en keek hij naar de bezoekers. 
Marleen hield hem dan vaker, op gepaste afstand, gezelschap en dan 
dronken ze samen een kopje koffie. 
 

Jan is nu 86 jaar en hoopt er 95 te worden; wij hopen dat met hem! 

Boerebroelig 2001 
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DE KROEDWÖSJ ZEGENEN; TEVENS AFSCHEID PAS-
TOOR SCHNACKERS 
 
Eén van de laatste handelingen van Hub Schnackers als pastoor van onze 
parochie, was de zegening van de Kroedwösj op zaterdag 15 augustus jl., 
het feest van Maria Tenhemelopneming.  
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Volgens de traditie bleven de 7 kruiden uit deze bundel achter in het graf 
van Maria, na haar tenhemelopnemimg "met lichaam en ziel." Toos 
Schoenmakers-Visschers maakte onderstaand gedicht van de kruiden die 
in de Kroedwösj behoren te zitten. Hierbij kijkt ze terug naar vervlogen 
tijden.  
 
Kroedwösj 
 

’t Zeen iezer-en koperknuup, 
aels, kaore, haver, weit, 
oet de haof nag noteblaar 
hoe oze kroedwösj oet besjteit.  
 

Ein awd Limburgs gebroek 
neet te koup veur geldj, 
veer makde vól vertroewe 
eine sjpeurtoch door ’t veldj. 
 

Eine echte zomerreuk 
hóng euver weie en landj 
en goof ós mit ós eige dörp 
dae ónversjlietbare bandj. 
 

Bie ’t zaengene inne kèrk 
sjtoke veer es kindj 
dae kroedwösj hoog ómhoog 
gesierd door kaord of lintj. 
 

Bie ónwaer doon biejein 
brook mam ein tekske draaf, 
deej det heel bedachzaam inne sjtoof, 
oos angs nóm zeenderouge aaf. 
 

Rieke herinnering 
vól geur en kleur, 
vól sfeer, angs en besjerming, 
vertroewe heel puur. 
 
toos 
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In mei had pastoor Schnackers zijn parochianen ingelicht dat hij onze paro-
chie ging verlaten, na een pastoraat van 18 jaar in Vlodrop. Hij zou terug 
gaan verhuizen naar zijn geboortedorp Bocholz. 
Zaterdag 15 augustus jl. droeg hij voor de laatste keer de H. Mis op als 
pastoor van Vlodrop. Ondanks de coronaregels werd het een mooi af-
scheid. CV de Beerbok zorgde voor een erehaag toen hij de kerk verliet. 
De oud-bisschop, vele parochianen en genodigden luisterden samen op 
het kerkplein naar muziek van onze fanfare en de jachthoornblazers. 
Wij wensen emeritus-pastoor Schnackers nog vele gezonde en gelukkige 
jaren toe. 
 
(Met dank aan Gerda Grachten, die deze foto´s aan de redactie ter beschikking stelde.) 

ö
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"PLOENSJEN" DANKZIJ VRIJWILLIGERS  
 
Het Ploensjbad is een klein en gezellig openluchtzwembad dat heel ge-
schikt is voor gezinnen, schrijft de gemeente Roerdalen op haar website. 
Door de strenge regels in verband met corona zou het zwembad echter dit 
jaar niet open-
gaan. Toen de 
regels in juli wer-
den versoepeld 
hebben een aan-
tal ouders uit 
Vlodrop zich sa-
mengepakt om te 
zorgen dat het 
zwembad op 
korte termijn open 
zou gaan. Met 
bemiddeling van 
Driek Tegels tus-
sen de initiatief-
nemers en de 
gemeente, is dit gelukt. De gemeente zorgde voor een badmeester en 2 
vrijwilligers moesten aanwezig zijn om de 1,5 meter afstand te handhaven 
voor de gasten ouder dan 18 jaar en om de kassa te bemannen. Binnen 2 
dagen na een oproep hadden zich al 30 vrijwilligers gemeld en gedurende 
de zomer is dit uitgegroeid tot 36! 
De mooie zomer heeft ervoor gezorgd dat - op 3 dagen na - de jeugd van 
Vlodrop en de rest van Roerdalen er de gehele vakantie kon zwemmen. 
Ook vakantievierders kwamen graag zwemmen bij de tropische temperatu-
ren van enkele weken geleden. 
In de 6 weken zomervakantie hebben ruim 3000 bezoekers het Ploensjbad 
bezocht. Kindervakantiewerk Vlodrop heeft er een aantal activiteiten geor-
ganiseerd en er was discozwemmen voor meer dan 100 kinderen! Als af-
sluiting was er 13 september een hondenplons voor honden met hun 
baasjes. 
Hulde aan de initiatiefnemers en vrijwilligers want zonder hen was al deze 
waterpret niet mogelijk geweest. Of het zwembad volgend jaar weer open-
gaat wordt door de gemeente besloten, maar zeker is dat de vrijwilligers 
volgend jaar weer enthousiast klaarstaan, zodat er ook dan weer geploensjt 
kan worden! 
 

(Met dank aan Loes Peelen bij de totstandkoming van dit artikel.)  
 

SENIORENWONINGEN IN HOLSTERVELD VERVULLEN 
EEN BEHOEFTE 
 

Enige tijd geleden lazen wij in de krant dat er nieuwe woningen worden ge-
bouwd in de wijk het Holsterveld in Vlodrop. De redactie van TmZ wilde hier 
graag meer van weten en vroeg bij de gemeente Roerdalen om meer in-
formatie.  
 

Al weer een heel aantal jaren geleden, is gestart met de ontwikkeling van 
de wijk Holsterveld (bij de Ambachtssingel) in Vlodrop. Inmiddels zijn daar 
al negen woningen gebouwd, maar vanwege economische ontwikkelingen 
is de wijk destijds nooit afgebouwd. De reeds gebouwde woningen liggen 
midden in het open veld, de straten zijn nog niet af en er is nog geen groen 
geplant. Daarom is de gemeente gestart met te onderzoeken op welke 
wijze het plan Holsterveld het beste kan afgerond 

 

In het Holsterveld mogen nog 23 woningen worden gebouwd, zo laat de 
gemeente ons weten. Op dit moment wordt bekeken welke mix van wonin-
gen het beste gebouwd kan worden. Uit een woningbehoefteonderzoek uit 
2018 is gebleken dat er in de kern Vlodrop nog behoefte is aan grondge-
bonden seniorenwoningen. Het plan Holsterveld zal een deel van die be-
hoefte gaan invullen. Momenteel vinden er gesprekken plaats om er huur-
woningen van te maken. Buiten de seniorenwoningen worden ook enkele 
vrijstaande woningen in het plan opgenomen.  
Op welke wijze de negen reeds gebouwde woningen stedenbouwkundig 
het beste aansluiten bij de rest van de wijk en het dorp, wordt nu ontwor-
pen. Onder andere wordt ook onderzocht hoe parkeren, openbaar groen, 
ruimte voor de opvang van hemelwater en duurzaamheid het beste in de 
wijk kan worden ingepast. De komende maanden zal meer bekend worden 
over de plannen. De bedoeling is dat het bestemmingsplan in 2021 wordt 
gewijzigd en dat dan ook duidelijk is hoe geïnteresseerden in aanmerking 
kunnen komen voor een woning. Wordt vervolgd dus!  
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al negen woningen gebouwd, maar vanwege economische ontwikkelingen 
is de wijk destijds nooit afgebouwd. De reeds gebouwde woningen liggen 
midden in het open veld, de straten zijn nog niet af en er is nog geen groen 
geplant. Daarom is de gemeente gestart met te onderzoeken op welke 
wijze het plan Holsterveld het beste kan afgerond 

 

In het Holsterveld mogen nog 23 woningen worden gebouwd, zo laat de 
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KERKHOFMUUR IN ERE HERSTELD EN INGEZEGEND 
 
In de vorige uitgave van TmZ heeft u kunnen lezen en zien dat, met behulp 
van een aantal vrijwilligers, de muur van het parochiekerkhof ("de awwe 
kirkhaof") weer in ere is hersteld. Op zaterdag 1 augustus jl. zegende pas-
toor Schnackers deze oudste muur van Vlodrop in, als teken dat de reno-
vatiewerkzaamheden nu zijn afgerond. Een kerkhof is niet alleen van be-
lang in religieus opzicht, zo memoreerde pastoor. "Het vertelt ook de ge-
schiedenis van de mensen die in het dorp hebben gewoond. Van belang-
rijke mensen, zoals wethouders en pastoors, maar zeer zeker ook van ge-
wone mensen." De inzegening werd afgesloten door een kort gebed en het 
uitspreken van het Onze Vader en Wees gegroet Maria. Door de renovatie 
van dit kerkhof, en in het bijzonder van de muur, blijft dit stukje geschiede-
nis bewaard voor onze dorpsgemeenschap. Van een plaats die tot voor en-
kele jaren geleden weinig eerbied meer kende voor degenen die hierop zijn 
begraven, is het nu weer een mooi stukje Vlodrop. En we zijn er allemaal 
trots op, zoals de foto’s hier laten zien!  
 

 
 

 
Bij gelegenheid van de inzegening van de kerkhofmuur, ontvingen de heren 
Louis op de Kamp en Ton Wolswijk beiden de kerkelijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice. Heren, namens de redactie van TmZ: van harte 
proficiat met deze dik verdiende onderscheiding! 
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codicil duidelijk wat er met jouw lichaam mag gebeuren als je komt te over-
lijden, bijvoorbeeld het gebruik voor wetenschappelijke onderzoek. Een 
voorwaarde voor de geldigheid van een codicil is, dat het met de hand 
moet worden geschreven en het moet zijn voorzien van jouw handtekening 
en de datum waarop het is geschreven. Nadat je een codicil hebt geschre-
ven is het raadzaam om deze ergens goed te bewaren waar nabestaanden 
het makkelijk kunnen vinden. Je kunt er ook voor kiezen om jouw codicil 
door een notaris te laten bewaren of om het bij je testament te voegen. 
 
2. Medische wensen vastleggen 
Ook je medische wensen kun je laten vastleggen door een zogenaamde 
wilsverklaring op te stellen. In een wilsverklaring maak je duidelijk wat je 
wensen zijn op medisch gebied, voor het geval je niet meer in staat bent 
hierover een beslissing te nemen. Een wilsverklaring is bijvoorbeeld een 
behandelverbod en een euthanasieverklaring. Het vastleggen van dit soort 
wensen zorgt ervoor dat jouw nabestaanden hier niet over hoeven te be-
slissen. Bij het opstellen van een wilsverklaring heb je geen notaris nodig, 
maar het is wel belangrijk dat jouw voor- en achternaam én je handteke-
ning er duidelijk op staan. De wilsverklaring kun je zelf aan jouw arts geven.  
 
3. Uitvaartwensen vastleggen 
Wil je begraven worden of toch liever gecremeerd? Wil je in een kist begra-
ven worden of in een wade? Allemaal lastige vragen waar jouw nabestaan-
den mee komen te zitten als zij niet weten hoe jij het het liefst gewild zou 
hebben. Leg je wensen daarom vast en bespreek ze met elkaar. 
 
4. Overzicht van abonnementen, lidmaatschappen, verzekeringen en 
automatische incasso’s 
Waarschijnlijk heb je diverse abonnementen, contracten en andere verze-
keringen op je naam staan. Omdat het soms zoveel dingen zijn, is het 
moeilijk om het overzicht te behouden. Gelukkig is het tegenwoordig moge-
lijk om je bankafschriften gemakkelijk in te zien. Hierdoor is het mogelijk om 
alle abonnementen, lidmaatschappen en automatische incasso's in kaart te 
brengen. Het is ook handig om bijvoorbeeld alle contracten bij elkaar in een 
map te hebben met daarbij jouw klantnummers en andere relevante gege-
vens. Het is dan gemakkelijker voor de nabestaanden om, na jouw overlij-
den, deze partijen te benaderen om te laten weten dat je bent overleden en 
om de contracten uiteindelijk te beëindigen. 
 
5. Financiële situatie 
Het scheelt jouw dierbaren na je overlijden ook erg veel werk als zij al een 
duidelijk overzicht hebben van wat je aan vermogen/bezittingen en schul-
den hebt. Denk bijvoorbeeld aan bankrekeningen, fondsen, maar ook aan 

DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD 
 
Wat kun je nu al regelen voor als je er later niet meer bent…? 
 
Natuurlijk ben je het liefst niet al te veel bezig met nadenken over de dood. 
Maar als de jaren beginnen te tellen, is het goed om hier toch eens bij stil te 
staan. Bepaalde administratieve en financiële zaken kun je nu namelijk al 
regelen. Dat geeft wellicht wat rust voor jezelf, maar het is ook fijn voor je 
dierbaren. In deze uitgave van TmZ daarom enkele tips over zaken die je 
nu al kunt regelen.  
 
1. Leg je wensen met betrekking tot de erfenis vast in een testament 
of codicil 
Een testament wordt opgesteld door een notaris. Je laat hierin onder an-
dere weten aan wie je, wat wilt nalaten. Denk aan je huis, een eigen on-
derneming, je auto en spullen die je aan een specifiek persoon wilt nalaten. 
Ook niet onbelangrijk om te weten, is dat je een bepaald bedrag ook kunt 
nalaten aan een goed doel. Als je dit niet van te voren regelt, loopt alles 
volgens het wettelijke erfrecht en wordt alles wellicht anders verdeeld dan 
je zou willen. 
 

 
 
Een codicil lijkt erg veel op een testament. Het is een uiterste wil waarvoor 
je niet naar de notaris hoeft te gaan. Het is eigenlijk een soort "doe het 
zelf"-testament, maar er zijn duidelijke restricties verbonden aan de inhoud 
van het codicil. Zo kun je bijvoorbeeld geen erfgenamen in een codicil be-
noemen. Wel kun je regelen aan wie je bijvoorbeeld bepaalde sieraden, 
meubelstukken, schilderijen of boeken wil nalaten. Maar ook maak je in een 
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verzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering, kapitaalverzekering, 
uitvaartverzekering en lijfrentepolis. Denk verder aan tegoeden die nog 
openstaan, eventueel een nabestaandenpensioen, een woning en eventu-
eel een tweede woning. Maar denk ook aan bezittingen in huis en buiten 
huis, erfenissen, beleggingen en aandelen. En vergeet ook niet eventuele 
vorderingen, schulden, leningen, hypotheken, etc. Het is belangrijk om 
deze zaken zo veel mogelijk in kaart te brengen. Je maakt zo ook meteen 
inzichtelijk voor jezelf of alles financieel goed geregeld is voor jouw nabe-
staanden als je komt te overlijden.  
 
6. Inloggegevens van social media en andere accounts 
Normaal gesproken zou je zeggen dat het niet verstandig is om je inlogge-
gevens voor social media (Facebook, Twitter, etc.) ergens te noteren, want 
je moet er niet aan denken dat het in verkeerde handen terechtkomt… 
Maar misschien is het juist wel verstandig om dit op een professionele ma-
nier te doen. Je kunt jouw social media gegevens bijvoorbeeld in een zo-
genaamde digitale kluis bij een notaris achterlaten en duidelijke afspraken 
maken over wie deze gegevens mogen inzien als je komt te overlijden.  
 

Administratieve en financiële zaken regelen voor een overlijden is mis-
schien niet de meest leuke klus, maar het loont zeker de moeite om zoveel 
mogelijk van bovenstaande zaken alvast te regelen. 
 

 

RESTAURANT
DE HUIFKARHOEVE

RESTAURANT
AAN DE HOEVE

SPEELTUIN
DE GITSTAP

•  30.000 m2 met speeltoestellen 
•  Maart t/m november open
• Gratis parkeergelegenheid
• 7 dagen per week geopend

• Open van 10.00 tot 19.00 uur
• Eetgelegenheden op loopafstand

•  Plezier voor groot én klein!

Bekijk onze website voor de arrangementen 
of bel naar 0031-657576899.

VAKANTIEHUIS
AM GITSTAPPER HOF

          Mail@gitstap.nl                    www.gitstap.nl            

          Gitstappermolenweg 1(a)     6063 NT Vlodrop  

•  Overnachten op een unieke locatie!
•  Gelegen naast de bekende Gitstappermolen

• Eetgelegenheden op loopafstand
• Geschikt voor maximaal 6 personen

• Gratis parkeergelegenheid
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Rustige omgeving in de natuur.

Bekijk onze website voor meer informatie
over de mogelijkheden.

•  Gelegen bij speeltuin De Gitstap!
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Eigen wandelroute van ca. 5 km

• Ideaal voor feesten, groepen en partijen
• Open van 10.00 tot 21.00 uur

• Gratis parkeergelegenheid
• Ontbijten, lunchen en dineren.

Reserveren? Bel gerust naar 0475-536422 
of bekijk onze website.

•  Gelegen bij de bekende Gitstappermolen!
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Eigen wandelroute van ca. 5 km

• Ideaal voor feesten, groepen en partijen
• Open van 10.00 tot 21.00 uur

• Gratis parkeergelegenheid
• Ontbijten, lunchen en dineren.

Reserveren? Bel gerust naar 0475-531410 
of bekijk onze website.



Herkenbosserweg 2 – 6063 NL Vlodrop 
Tel: 0475-535919 – www.tuincentrumschmitz.nl 

Goede kwaliteit, prima service, vakmanschap en eerlijke prijzen 

Iedere zondag geopend van 10 tot 17 uur. 

Elke zondag open 
van 10 tot 17 uur!



Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406

Servicepunt
Waldfeuchterbaan 134
6105 BP Mariahoop
info@drukkerij-koenen.nl

Van visitekaartje 
tot XL formaat

Snelle 
levering

Vraag 
vrijblijvend
offerte

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages 

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Bel voor 
een afspraak

wij komen 
graag bij 
u langswww.drukkerij-koenen.nl

Kijk ook eens op onze website:


