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Recent benoemd tot notaris

Utrecht (protocol mr. L.J. Begheijn) m.i.v.
datum beëdiging mr. A.M.Th. Rothfusz,
kandidaat-notaris (1988).
PERS O NALIA

Aangewezen tot toegevoegd notaris

Leeuwarden (protocol mr. P.A. van Dijk)
m.i.v. datum beëdiging mr. J. Dolstra.

Eervol ontslag op verzoek

Mr. G.C.H. Vos, notaris te Zaltbommel,
m.i.v. 1 november 2013.

Adriaan
Rothfusz

Toewijzing protocol

De staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie heeft op grond van artikel 15
van de Wet op het notarisambt besloten
het protocol en de overige notariële
bescheiden van:
mr. J.W.P.M. Akkermans, tot 15 april 2013
notaris te IJsselstein, m.i.v. 1 oktober 2013
toe te wijzen aan mr. A.J. Blokhuis,
notaris te IJsselstein;
mr. V.K. Kuijvenhoven, tot 15 april 2013
notaris te Haarlemmermeer, m.i.v.
1 oktober 2013 toe te wijzen aan mr.
C.F. Tasseron, notaris te Haarlemmermeer;
mr. B. van der Deijl, tot 1 mei 2013 notaris
te Amersfoort, m.i.v. 1 november 2013 toe
te wijzen aan mr. G.P.N. van der Brug,
notaris te Amersfoort;
mr. P.H. Greving, tot 1 oktober 2013 notaris
te Etten-Leur, m.i.v. 1 december 2013
toe te wijzen aan mr. R.G.P.M. van
den Eijnden, notaris te Etten-Leur.

Overleden

Op vierenzestigjarige leeftijd op 16 okto
ber 2013 de heer O.J.A.M.J D
 ierckxsens,
oud-notaris te Kaatsheuvel.
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Of u worst lust
‘Goedemiddag, kunt u mij vertellen
waar ik de testamenten kan vinden?’
‘Derde gangpad aan uw rechterkant,
naast de Jip-en-Jannekechampagne.’
‘Dank u wel. Mag ik ook een kortingssticker plakken op de testamenten?’
‘Ja hoor, en als u nog even wacht: in de
feestmaand december is het drie halen
twee betalen. Nog meer voordeel. En
wist u dat u bij iedere akte een stempel
krijgt en een volle stempelkaart recht
geeft op een overheerlijke worst?’
‘Nee, daar was ik niet van op de hoogte.
Hartelijk dank voor deze nuttige
informatie. Dan kom ik in december
terug, dan koop ik meteen een samen
levingsovereenkomst voor mijn neefje
die volgend jaar gaat samenwonen.
En ik koop twee testamenten, één
voor mijn man en één voor mijzelf.
Het testament voor mijn man kan
ik dan met pakjesavond geven. Dan
maak ik er een surprise van en dan
eten we de gratis worst op pakjesavond
met hutspot. Kunt u het samenlevingscontract inpakken?
‘Nee, wij pakken niet in. Wij verkopen
wel inpakpapier. U vindt inpakpapier
in het volgende gangpad aan uw linkerkant, naast de wattenstaafjes.’

‘Dank, dan pak ik het thuis wel zelf in en
doe er een strikje om. Wat een origineel
cadeau. Normaal geef ik een bloemetje
of waxinelichtjes. Ik hoop niet dat
iemand anders op hetzelfde idee komt.
Is het trouwens houdbaar?’
‘Bedoelt u de akten of de worst?’
‘Beide.’
‘De worst is houdbaar tot januari 2018.
En de akten. Geen idee, staat het niet op
de verpakking?’
‘Nee, kan het niet vinden. Misschien mag
je dat ook wel niet verwachten voor zo’n
prijs. Het is ook meer een aardigheidje.’
‘Misschien weet mijn collega het bij
de klantenservice.’
‘Ok, dank voor uw hulp. En dan
nog één vraagje: waar vind ik de
correctiestiften?’

Drie kandidaat-notarissen schrijven
bij toerbeurt de Kanocolumn.
Elke maand doet een van hen verslag
van de belevenissen en ervaringen als
kandidaat-notaris. Om vrijuit te kunnen
schrijven, ondertekenen ze de column
slechts met ‘Kano’.

