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Lezing Erfrecht 21 oktober 2021 14.00 uur Luciushof 
 

Notarissen Wolfs-Knops zullen praten over erfrecht en 

de actuele situatie rond schenken en erven. Hoe kan ik 

erfbelasting besparen, en wat is een langs levende 

testament o.a. met zorgkosten en alles wat daarmee 

samen hangt. 

 

De Notaris zal uitgebreid stilstaan bij het zogenoemde 

levenstestament en de voordelen hiervan waardoor het 

interessant wordt om een testament te maken en u uw 

nabestaanden veel werk uit handen neemt. 

Een zeer interessante lezing. 

 

Gratis je verkeerskennis opfrissen? 

 
Ben je boven de 55, een ervaren automobilist en inwoner van de gemeente Heerlen? Dan 

organiseert Veilig Verkeer Nederland in opdracht van de gemeente Heerlen, een gratis 3-

daagse opfriscursus verkeerskennis (per dag 2 uur) over de veranderde verkeersregels. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee word je door een gecertificeerde rijinstructeur 

bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. 

 

De cursus is op woensdag 13, 20 en 27 oktober. Tijdstip 10.00-12.12 uur in Heerlen 

 

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden voor 

een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) 

Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus. 

 

Is dit iets voor jou? 

Je kunt je tot twee weken voor aanvang van de cursus inschrijven via de onderstaande link 

van Veilig Verkeer Nederland of tijdens kantooruren bellen met 088-5248850 

https://vvn.nl/opfriscursusheerlen 

Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 

 

 

mailto:jamvantrigt@hotmail.com
https://vvn.nl/opfriscursusheerlen
https://www.flickr.com/photos/jpmm/30229285844
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Heeft u vragen over de Overheid 

We helpen u verder in de Bibliotheek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kunnen zijn :  Vragen aan de gemeente Heerlen 

                       :  Digid 

                       :  Belastingen en Toeslagen 

                       ;  AOW 

                       :  Werk en uitkering 

                       :  Rijbewijs 

                       :  Zorg 

                       :  Studie financiering 

                       :  Verkeersboetes 

                       :  en meer 

 

Sinds kort is er een informatie punt geopend in Schunck Bibliotheek Glaspaleis waar u 

terecht kunt voor alle informatie hieromtrent. 

Iets regelen met de overheid gebeurt steeds meer op de computer via internet en veel 

mensen vinden dit nog lastig. 

 

Heeft u vragen ? 

Kom eens langs. 

• U bent welkom zonder afspraak 

• Het is gratis 

• U hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek 

 

Openingstijden van het Informatie punt zijn: Ma-vr: 09.00-17.00 uur 

 

De jaarlijkse Kerstshopping naar de Breifabriek in Marcienne kan dit jaar nog niet 

plaatsvinden. De fabriek is nog niet geopend voor bezoekers. Volgend jaar maart/april 

zullen wij een nieuwe poging doen. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  
       

 


