NOTARIS MR. ROELANDA POPPINGHAUS
UIT LOSSER MELDT HET VOLGENDE:
Nu de lijsttrekkersstorm weer is gaan liggen, verwacht ik voor de toekomst meer van het vaccinatieprogramma dan van andere programma's.
Na juni zal het voor veel ondernemers er op aan gaan komen en wordt
het erop of eronder. Ga actief met schuldeisers in gesprek om een
betalingsregeling te treffen, dat scheelt een hoop extra kosten en
onzekerheid. Vooral de belastingdienst is nu met een campagne op dat
gebied bezig. Kijk op www.belastingdienst.nl of vraag de boekhouder,
er is vaak meer mogelijk dan je denkt, zeker nu.
De huizenmarkt heeft niet de aandacht gekregen tijdens de verkiezingen
die ik graag had gezien. Als het goed gaat met het bouwen en verkopen
van huizen, gaat het ook goed met onze economie. En dat is nu niet het
geval en zal zonder actief beleid nog zeker tien jaar een zorgenkindje
blijven.
Door de lage rentestand is het wel voor heel veel mensen aantrekkelijk
hun woning te gaan verbouwen in plaats van verhuizen. Dat is wel een
goed aspect van de huidige situatie. Oversluiten van een hypotheeklening of het afsluiten van een tweede hypotheeklening is dan een
goede optie. Tegelijk kan dan de dreigende afloop van een aflossingsvrije
hypotheeklening verlengd worden tegen een gunstige rente en vaak
met een aflossingsschema, zodat de schuldenlast aanzienlijk
vermindert.
Nu het aanbod van huizen heel erg geslonken is (twee jaar geleden kon
je bijvoorbeeld in Enschede nog uit 15 woningen kiezen als koper, nu
nog maar uit 3), worden er ook huizen verkocht die eerder niet verkoopbaar leken. Daar was uiteraard een reden voor. Soms is een woning zo
uitgewoond, dat er geen enkele garantie te geven is omtrent onbekende,
ook wel "verborgen" gebreken. Het beste kan een koper dan een uitgebreid bouwkundig onderzoek laten doen en met de verkoper duidelijke afspraken maken over de mogelijke, bij de koop slecht voorspelbare,
kosten van renovatie of herstel. Maar door de huidige oververhitte woningmarkt is weloverwogen en verstandig handelen steeds vaker ver te
zoeken.
Ik maak mij er zorgen over dat het aantal koopovereenkomsten met de
clausule "as is, where is" toeneemt. Deze clausule is zo'n twee jaar
geleden bij het begin van de huidige oververhitting van de woningmarkt
uit het Angelsaksische recht overgenomen. Hij wordt gebruikt bij de
verkoop van handelsvoorraden, die zich bijvoorbeeld op zee bevinden.
In die toestand, op die plek, zijn de voorraden dan verkocht in de staat
waarin ze zich op dat moment bevonden. Daar kan iedereen zich wel iets
bij voorstellen. Maar bij onroerende zaken, die zich al op een vaste plek
bevinden en waar geen vraag is over het toepasselijke recht, is er geen
reden voor deze clausule. De enige reden om deze clausule op te nemen
is dus kortgezegd: Garantie tot de deur. Het risico ligt geheel bij de koper.
Maar in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gaat die vlieger niet geheel
op. Daar is dwingend recht in opgenomen waardoor een verkoper voor
verborgen gebreken die hij kent, in alle gevallen aansprakelijk blijft. Ook
kan niet uitgesloten worden, dat een koper een beroep op dwaling kan
doen en daarmee de koopovereenkomst kan vernietigen. Anders dan in
het Angelsaksische recht heeft onze wetgever de beginselen van
redelijkheid en billijkheid en de bescherming van een zwakkere partij
als basis van ons Burgerlijk Wetboek gekozen. Neem dus de tijd voor u
een dergelijke woning koopt of verkoopt, daar hebben beide partijen
veel meer aan.
Heeft u vragen, bel ons dan via 053-5383777 of mail naar
info@poppinghaus.nl. U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor alle
notariële onderwerpen. Kijk eind deze maand ook naar onze nieuwe
website, die dan gelanceerd wordt: www.poppinghaus.nl
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Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt
u, als geen van de pastores op het eigen
nummer bereikbaar is, bellen met het
nummer 06-57940901 (dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur). Het
nummer is niet voor het melden van uitvaarten. Verdere informatie over de parochie Lumen Christi vindt u op:
www.lumenchristi.nl. Info is te vinden
op: www.parochielumenchristi.nl en op
Facebook:
www.facebook.com/ParochieLumenChristi, Parochiële Caritas, telefoon: 0622689867, www.caritaslumenchristi.nl,
of voorzitter@caritaslumenchristi.nl.
Palmzondag
De Lutte: H. Plechelmus
Zondag 28 maart, Palmzondag, 9.00
uur: communieviering, pastor Schraven,
pw.
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, 15.00
uur: parochieel voorganger.
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, 19.00
uur: gebedsviering, pastor Van den
Bosch, pw.
Beuningen: Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand
Zaterdag 27 maart 19.30 uur: eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr.
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, 2 april
19.00 uur: goede vrijdagviering, parochieel voorganger.
Voor de juiste informatie/wijzigingen
wordt u verwezen naar de kerkdiensten
op de website. Via deze website kunt u
de vieringen digitaal volgen. Voor weekendvieringen geldt een maximum van
30 aanwezigen. Voor het bijwonen van
de weekendvieringen behoort u zich
daarom aan te melden bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Parochie Maria
Vlucht
H. Maria Geboortekerk Losser
De eucharistievieringen in de H. Maria
Geboortekerk kunnen door maximaal
30 personen bijgewoond worden. T.b.v.
de kerkdienst, op zondag om 9.00 uur,
dient gereserveerd te worden. Reserveren is mogelijk per e-mail: losser@mariavlucht.nl óf telefonisch op maandag
t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00
uur via het secretariaat, tel. 0535381224. Let wel: ook voor de vieringen
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
de Paaswake dient gereserveerd te worden. Dit is mogelijk vanaf maandag 29
maart a.s. De zondagdiensten alsook de
kerkdiensten tijdens de Goede Week
zijn te volgen via het YouTubekanaal op
de website MariaVlucht.
Iedere woensdag is er om 9.30 uur een
kerkdienst. Om deze bij te kunnen
wonen is reserveren niet nodig. Kerkbezoekers worden gevraagd een mondkapje mee te nemen en deze (alleen) bij
het binnengaan en het verlaten van de
kerk te dragen, zo ook de overige adviezen van het RIVM op te volgen.
Kerkdiensten H. Maria Geboortekerk
Zondag 28 maart 9.00 uur: eucharistieviering/palmwijding, parochievicaris
Willy Rekveld.
Witte Donderdag 1 april: 19.00 uur eucharistieviering, pastor Jan Kortstee.
Goede Vrijdag 2 april: 15.00 uur: kinderkruisweg
Goede Vrijdag 2 april: 19.00 uur: gebedsdienst/kruisverering, pastor Jan
Kortstee.

Paaszaterdag 3 april: 20.30 uur: Paaswake, pastor Jan Kortstee.
Zondag 4 april 9.00 uur: eerste paasdag; eucharistieviering, pastoor Paul
Daggenvoorde.
Iedere woensdag om 9.30 uur: kerkdienst.
H. Gerardus Majellakerk Overdinkel
De vieringen in de H. Gerardus Majellakerk in Overdinkel kunnen fysiek bijgewoond worden. T.b.v. de vieringen dient
er gereserveerd te worden. Dit kunt u
doen via het e-mailadres: gastdamesgmpo@kpnmail.nl of telefonisch op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur via 0535381304.
Voor het bijwonen van een kerkdienst
geldt helaas nog steeds een limiet van
maximaal 30 personen.
Vanaf 8 april is er iedere donderdag om
9.30 uur een kerkdienst. Kerkbezoekers
wordt gevraagd een mondkapje mee te
nemen en deze (alleen) bij het binnengaan en het verlaten van de kerk te dragen, zo ook de overige adviezen van het
RIVM op te volgen.
De website Maria Vlucht biedt actuele informatie, waaronder de ‘Nieuwsbrieven’
van het pastorale team en een overzicht
van alle (doordeweekse) vieringen in de
parochie Maria Vlucht.
Kerkdiensten Gerardus Majellakerk – Overdinkel
Witte Donderdag, 1 april, 19.00 uur: gebedsviering, Mia de Vries, m.m.v.
Dames- en Herenkoor. Deze viering is
ook online te volgen via het YouTubekanaal van Gerardus Majella Overdinkel.
Goede Vrijdag, 2 april, 15.00 uur: kruisweg in park, gebedsdienst/kruisverering, parochievicaris Willy Rekveld en
leden werkgroep.
Goede Vrijdag, 2 april, 18.30 uur: lijdensverhaal met bijpassende liederen
door Dynamique. Deze viering is ook online te volgen via het YouTubekanaal van
Gerardus Majella Overdinkel.
Paaszaterdag, 3 april, 19.00 uur: gebedsviering m.m.v. het Kinderkoor, p.w.
Carla Berbée. Deze viering is ook online
te volgen via het YouTubekanaal van Gerardus Majella Overdinkel
Eerste paasdag, zondag 4 apri,l 9.30
uur: gebedsviering door werkgroep;
deze viering is ook online te volgen via
het YouTubekanaal van Gerardus Majella
Overdinkel.
Tweede paasdag, maandag 5 april,
11.00 uur: herdenkingsdienst zr. Castissima m.m.v. Dynamique. Deze viering is
ook online te volgen via het YouTubekanaal van Gerardus Majella Overdinkel.

Protestantse
Gemeente Losser
Zesde zondag 40 dagentijd - Palmpasen
Zaterdag 27 maart: 10.00 uur geen
dienst in het Zorgcentrum.
Zondag 28 maart 10.00 uur: kerkdienst,
ds. H. Marsman. Het betreft een digitale
kerkdienst. De collecte is voor Diaconie:
Interkerkelijk Dovenpastoraat.
Verdere informatie is te vinden op de
website van de kerk: http://www.protestantsegemeentelosser.nl.

Protestantse Kerk
Overdinkel
I.v.m. de lockdown is er geen dienst op
zondag 28 maart.

Can jeugdagent
in Overdinkel
Een leuke leraar worden. Dat
had Can Aslan (42) voor ogen
toen hij jong was. Sinds begin dit jaar is hij de jeugdagent voor
Overdinkel. Hij groeide op met zijn ouders en zus op de Wesselerbrink in Enschede. Hij was een stil jongetje, werd gepest op school.
OVERDINKEL

“Ja, mijn zus en ik waren de enige
buitenlanders,” vertelt Can. Na de basisschool ging hij naar de HAVO en
vervolgens naar het VWO. Zijn interesse in de mensheid en de aarde
waren de aanleiding om te willen
kiezen voor een studie Geschiedenis.
“Het leek me leuk om jongeren enthousiast te krijgen voor het vak geschiedenis. Ik wilde worden zoals
mijnheer Siemerink, mijn toenmalige leraar. Hij gaf altijd op een prettige manier les, bij hem voelde je je
op je gemak. Een voorbeeld. Zo af en
toe zie ik hem nog wel eens lopen.”
Door het oog van de naald
Maar geschiedenis werd het niet.
Can besloot om voor de marechaussee aan de slag te gaan om zich vervolgens in 2006 bij de politie aan te
sluiten. Vanaf 2010 werkt hij als
agent in de regio Oldenzaal - Losser.
Tot hij eind 2017 ernstig ziek werd
tot begin 2020. Met een aandoening aan zijn spijsverteringssysteem kroop hij door het oog van de
naald, maar wonderwel kwam hij er
weer bovenop. In die periode bezon
hij zich over wat hij het liefste wilde
gaan doen. Zijn vrouw, Rima, herinnerde hem aan zijn jeugddroom om
docent te worden. Hij trok de stoute
schoenen aan en stapte naar de
ROC’s om zich aan te bieden als
gastdocent. Naast zijn beroep van
agent geeft hij nu regelmatig gastcolleges maatschappijkunde. Daar
kreeg hij vaker de vraag om te helpen wanneer er problemen waren
bij de studenten. Dat bracht Can op
het idee om jeugd te gaan begeleiden. Hij bracht dit bij zijn leidinggevende ter sprake. Overdinkel had
geen jeugdagent terwijl er wel behoefte was. En zo begeeft zich Can
een dag per week lopend of fietsend door de straten van Overdinkel
om in contact de zijn met de Overdinkelse jeugd.
Cyberpesten of sexting
“Ik ben er niet alleen maar om de

boel in het gareel te houden,” legt
Can zijn rol uit, “Je moet het zien als
een maatschappelijke functie. In
Overdinkel zijn er bijvoorbeeld weinig faciliteiten voor de jeugd. Ze vervelen zich snel en ik ben er om er
voor hen te zijn. Als ik verschijn, is
het niet altijd zo dat er iets aan de
hand is, hoor. Dat denken mensen
vaak wel. Ik kom ook langs voor gewoon een praatje.” Dat Can zich niet
alleen met strafrechtelijke zaken
bezig houdt, blijkt uit dat hij ook
voorlichting op scholen geeft over
pesten. “Ik vertel dan hoe het is om
gepest te worden en wat de impact
daarvan is. Of wat steeds meer in
opmars komt, is het cyberpesten of
sexting. Aangifte doen is vaak lastig,
ook uit schaamte, maar ik probeer
ze duidelijk te maken om dit toch
bespreekbaar te maken.”
Roofvogels voor de klas
Voor de voorlichting op scholen
neemt hij graag één van zijn drie
roofvogels mee. Een Bengaalse
Oehoe, woestijnbuizerd en roodstaartbuizerd vergezellen Can regelmatig wanneer hij voor de klas
staat. “Het houden van roofvogels is
een hobby van me,” vertelt de
nieuwbakken jeugdagent, “Die dieren kunnen ons veel leren. Dat leg
ik ook uit op de scholen. Het zijn
machtige beesten en het heeft heel
veel tijd nodig om het vertrouwen
te winnen van zo’n dier. Ze leren je
respect en ontzag voor ze te hebben. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar bij het trainen van die
vogels moet je vaak veel hindernissen nemen. Net als in het leven. En
dat leg ik de jeugd uit.”
Can is via Instagram te volgen via:
@jeugdagent_can of wanneer gewenst kan er een bericht worden
achtergelaten via het algemene
meldingsnummer van de Politie:
0900-8844

