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TERUGBLIK OP DE KERSTVIERING VAN 2019 

De kerstviering van 2019 was voor het eerst gehouden in het Maastricht School of 
Management (MSM). Een groot succes. Wij kregen erg veel positieve reacties met name over 
de intimiteit van de zaal. Ook het programma met het koor Lingua é Musica, het kerstverhaal 
van Twan Weijenberg en de uitsmijter met de bigband van Heerlen was in een woord super. 
Staande ovaties die we in geen jaren hadden gezien. 
Heel bijzonder was het kerstverhaal dat Twan speciaal voor EXAM had geschreven. Wij 
hopen dat hij ook dit jaar weer de inspiratie zal vinden om weer een mooi kerstverhaal te 
maken. 
Ook het diner in het MUMC+ was weer als vanouds supergoed. Veel dank aan dhr Cilissen en 
de koks. Kortom reden genoeg om voor dit jaar de zaal van het Maastricht School of 
Management en het personeelsrestaurant van het ziekenhuis alweer vast te leggen.  
Noteer alvast de datum maar: 15 december 2020. 

Dan nog iets over de inschrijvingsprocedure. Zoals wij de laatste jaren doen, laten wij 
iedereen bij voorkeur inschrijven via de website. Dit is voor het bestuur verreweg het meest 
efficiënt. Binnen een paar dagen hebben wij dan alle gegevens bij elkaar en kunnen de 
aantallen doorgegeven worden voor de catering van de MSM en voor de koks van het 
ziekenhuis. Het is vaak toch nog een heel gepuzzel. De capaciteit van zowel de zaal in het 
MSM als in het personeelsrestaurant is maximaal 250 personen. Daar kan niet aan getornd 
worden. Bij de opening van de inschrijving via de website was er een geweldige stormloop. 
Binnen een paar uur waren al 250 mensen ingeschreven en moest er een reservelijst geopend 
worden. Door de grote drukte kon het gebeuren dat sommige mensen moeite hadden om zich 
in te schrijven. Dat is iets wat niet voorkomen kan worden. Dat komt zelfs voor bij de 
belastingdienst. 
Gelukkig konden wij vrijwel iedereen die zich op de reservelijst had aangemeld alsnog een 
plaats aanbieden bij het kerstconcert en diner. Er melden zich altijd wat mensen af die ziek 
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zijn geworden of plotseling een andere belangrijke afspraak hebben. In de voorgaande jaren 
lukte het zo steeds om vrijwel iedereen van de reservelijst alsnog te plaatsen. Dit jaar lukte dit 
voor een handvol mensen niet.  Het bestuur heeft daarom besloten om de mensen op de 
reservelijst die we niet hebben kunnen plaatsen en mensen die op het laatste nippertje ziek 
zijn geworden, dit jaar voorrang te geven bij het inschrijven voor het kerstgebeuren 2020. Dit 
lijkt ons redelijk. We zullen ons best doen om de kerstviering van dit jaar net zo’n succes te 
laten zijn als de viering van 2019. 

DONDERDAG 6 FEBRUARI  
LEZING “HET TESTAMENT EN LEVENSTESTAMENT”.  

Goede testamenten en levenstestamenten moeten door een notaris worden opgesteld. 
Deze worden zo opgesteld dat ze enerzijds veel erfbelasting besparen en anderzijds flexibel 
genoeg 
zijn om volledig uitvoering te kunnen geven aan de wensen van de langstlevende partner bij 
het 
overlijden van de eerste partner. 
De moderne “langstlevende-testamenten” hebben dat allemaal in zich: 
- een flexibele “slimme” rente bepaling bespaart veel erfbelasting; 
- voorkomt dat de langstlevende een te hoge eigen bijdrage moet betalen als hij of zij naar een 
verpleegtehuis gaat; 
- vast wordt gelegd  dat uw kinderen uw erfenis niet hoeven te delen met hun partner als ze 
gaan 
scheiden; 
- hebben allerlei fiscale instrumenten ingebouwd zodat u zo weinig mogelijk erfbelasting 
betaalt. 

Daarnaast wordt geadviseerd om een goed levenstestament te laten opstellen door de notaris. 
De wet bepaalt namelijk dat de rechter over u een bewindvoerder moet benoemen als u - door 
ziekte of een ongeval - uw eigen zaken niet meer kunt regelen. Juridisch heet dat, dat u  
“wilsonbekwaam” wordt. De partner en kinderen hebben dan in feite niets meer te vertellen. 
Dat kan voorkomen worden door een levenstestament te maken,  waarin u de partner en/of de 
kinderen een algehele notariële volmacht geeft om alle financiële en medische zaken te 
regelen. 
Door een levenstestament te maken voorkomt u het aanstellen van een bewindvoerder door de 
rechter, waardoor u en uw partner en/of kinderen de touwtjes volledig in eigen handen 
houden! 
Met het levenstestament kunt u tevens veel erfbelasting besparen en de eigen bijdrage in het 
kader van de Wet langdurige zorg verminderen. 



12 MAART 2020   
STIJLVOLLE LUNCH IN KASTEEL VAALSBROEK MET WIJNPROEVERIJ IN VIJLEN 

 

Wij hebben een mooie lunch geregeld in kasteel Vaalsbroek met aansluitend een wijnproeverij 

in Vijlen. De bijdrage voor de leden is 35 Euro en voor de introducees 45 Euro. 

Voor het vervoer hebben wij een bus ingezet, dus niemand hoeft zich zorgen te maken over 
het vervoer met een drankje op. U kunt vanaf heden inschrijven tot 20 februari 2020. 

Het idee is om 11.00 uur te vertrekken met de bus vanaf de Oxfordlaan bij het ziekenhuis. Om 
12.00 uur zijn we uitgestapt en kunnen via de kasteeltrappen naar de GROENE 
KASTEELKAMER waar speciaal voor ons de feestelijke tafels al zijn gedekt.  In de gang 
staat alles in buffetvorm klaar. Hier kunnen we in alle rust gezellig met elkaar lunchen tot een 
uur of 14.30. 

 

Hierna stappen we weer in de bus en gaan naar de wijngaard van Sint Martinus in Vijlen. 
Wijngaard St. Martinus is een innovatief wijnbedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel 
heeft staan. De wijngaard bestaat al sinds 1988 en was de eerste die rode wijnen maakte in 
Nederland. 



Hier krijgen wij een leuk en enthousiast verhaal over het ontstaan van het wijngoed, een 
rondleiding tussen de druiven en een kijkje in de keuken van het wijn maken. En….. 
vanzelfsprekend een heerlijke wijnproeverij. Als het weer een beetje meezit kunnen we op het 
terras uitkijkend,  over het prachtige Limburgse landschap , genieten van een heerlijk glas 
wijn. 
Om 17.00 uur gaan we met de bus richting het MUMC+. 

U kunt vanaf heden tot 20 februari inschrijven via de website van Exam: www.exam.mumc.nl  

De kosten voor dit verzorgde uitstapje bedraagt voor de leden € 35,00 en voor de introducees 
€ 45,00. 
Deze kosten kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL21INGB0005171294 t.n.v. 
Vereniging eXaM, o.v.v. Kasteel Vaalsbroek “en uw volledige naam !! 
Het is zeer wenselijk dat het betreffende bedrag wordt overgemaakt vóór 20 februari a.s.   

…………………………………………………………………………………………………

Voorlopig programma 2020

20 april Jaarvergadering met presentatie door:
Prof. B. Kremer (oncologisch centrum)
Mevr. M. Jacobs (Maestro)

7 mei Lezing over “Eenzaamheid”
13 mei Viering 20 jarig Lustrum Exam.

We gaan met bussen naar Bokrijk voor een dagprogramma.
Verdere informatie over programma en inschrijving volgt in het 

volgende bulletin
3 september Lezing “Dementie en Alzheimer”
22 september Uitstapje Den Bosch
15 oktober Rondleiding Stadhuis
5 november Lezing “Zorgpaden, nieuwe structuur, ICT” door de RvB
15 december Kerstviering

Verder natuurlijk iedere 1e donderdag van de maand om 14.30 uur SOOS, behalve 
juli en augustus.
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