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OLDENZAAL – Op een geïmprovi-
seerde catwalk, gemarkeerd met ro-
ze en blauwe ballonnen, buiten bij
het scoutinggebouw Peerke Don-
ders, showen tien deelnemers van
de cursus Cool2Bfit hun kleding
en haardracht. Vaders en moeders
applaudisseren. Het glamourmo-
mentje krijgen de jongeren als be-
loning voor de goede prestatie die
ze hebben neergezet. Ze zijn sa-
men 37 kilo afgevallen. Met een
metamorfose werd het succes afge-
lopen zaterdag gevierd.
Vlak voor de modeshow zijn de
deelnemers te vinden in de kapsa-
lon Sharons Hairteam. Zeven kap-
sters zijn druk in de weer geweest
met een schaar, verf en krultang.
Het resultaat zijn negen fraaie kap-

sels. Remco Ottenhof (10) hoefde
niet in de kappersstoel. Hij draagt
straks op de catwalk een hoedje.
Hoeveel hij precies is afgevallen,
weet hij niet.
„Ik ben wel gezonder gaan eten.
En meer gaan sporten. We leerden
tijdens bijeenkomsten in welk
eten veel suiker zit. Of veel vet. Ik
was gek op KitKat en nu denk ik:
je kunt me de pot op met die Kit-
Kat!’ Remco is regelmatig te vin-
den in het zwembad en op het
voetbalveld. Daar ga ik ook mee
door. Daarnaast sporten we nog sa-
men en ben ik meer buiten gaan
spelen.”
Om de make-over helemaal af te
maken, mochten de kinderen bij
een kledingzaak een nieuw setje

kleding uitkiezen. De negen da-
mes hebben zich in kleurrijke out-
fits gestoken. Maud Kuiper (9)
draagt een bloemenrokje met
riempjes, een roze shirtje en wit
vestje. Ze oogt helemaal niet dik.
„Ik had ook niet heel veel overge-
wicht”, vertelt ze. Toch deed ze
mee. „Om te voorkomen dat er
meer kilo’s aan zouden komen.”
Het leukste van het programma
vond ze het samen sporten. „In
een zaal doen we oefeningen.
Daar gaan we na deze dag ook
mee door. Ik ben niet minder gaan
eten, maar wel anders.” Moeilijke
momenten waren verjaardagen.
Maud: „Dan mag ik niet alles
eten.”
Cool2Bfit is een programma voor

kinderen van acht tot dertien jaar
met overgewicht. Het programma
omvat drie fasen en duurt ander-
half jaar. Op een gezonde manier
en met een positieve benadering
wordt geprobeerd de leefstijl te ver-
anderen.
De groep gaat naar buiten. Rich-
ting Peerkes Donders om vrien-
den en familie te laten zien hoe
mooi ze erbij lopen. De moeder
van Carmen vertelt dat haar doch-
ter geen moeilijke momenten
heeft gehad. „Ze heeft een goed re-
sultaat neergezet en was fanatiek
bezig.” De muziek klink en de eer-
ste mannequin in spe draait nog
ietwat onwennig een rondje langs
het publiek. Het is de grote winst
van het programma.

Het Nederlands meisjesteam onder
zestien jaar, met in de gelederen de
Oldenzaalse Jill Roord, heeft afgelo-
pen weekeinde de Nordic Cup ge-
wonnen. In de finale van het acht-
landentoernooi in Oslo speelde
Oranje, met Roord in de basis, te-
gen Zweden.
Nederland kwam op voorsprong,
maar Zweden maakte kort daarna
de gelijkmaker. De 1-1 stond ook na
de verlenging nog op het bord. In

de strafschoppenserie was Oranje
vervolgens het koelst en won met
4-2, onder meer door een trefzeke-
re Jill Roord, die haar penalty feil-
loos binnen schoot.
De Oldenzaalse kwam de afgelo-
pen jaren uit voor Quick’20 en
maakt nu de overstap naar het jon-
gens C1-team van FC Twente. Zij is
het eerste meisje dat bij een prof-
club bij een jongensteam is inge-
geeld.

OLDENZAAL – Deze zomer gaat RTV
Oost zes weken lang op bezoek bij
deelnemers aan de verkiezing van
het Leukste Dorp van Overijssel
2012. Woensdag 25 juli strijken de
verslaggevers van RTV Oost neer
in de Oldenzaalse wijk Graven Es.
Ze bezoeken er opmerkelijke men-
sen, plaatsen en activiteiten.
Om 17.20 uur staat Graven Es cen-
traal in een live uitzending van
RTV Oost vanuit Wijkcentrum ’t
Blikpunt. De onderwerpen van de
uitzending worden grotendeels

aangedragen door de inwoners van
Graven Es. Op deze manier krijgen
ze de kans om hun beste beentje
voor te zetten bij de verkiezing van
het Leukste Dorp van Overijssel
2012. Alle inwoners zijn uitgeno-
digd om vanaf 17.20 uur aanwezig
te zijn bij de live-uitzending van
RTV Oost. Het programma wordt
’s avonds elk uur herhaald.
Via de website www.leukstedorp-
vanoverijssel.nl kan iedereen een
stem uitbrengen op zijn of haar fa-
voriet.

Een 88-jarige vrouw uit Franeker is
vrijdagavond zwaargewond ge-
raakt bij een ongeval in De Lutte.
De vrouw stak nietsvermoedend
de weg over toen ze werd geschept
door een aantal deelnemers aan de
mountainbiketocht Rondom de
Hellehond.
Ze belandde met haar gezicht op
straat en brak daarbij haar neus- en
jukbeen. Ook klaagde ze over pijn
aan haar heup. Zij is met een ambu-
lance naar het ziekenhuis ver-
voerd. De tocht werd afgeblazen.

Opgravingen blijven nieuwe schatten naar
boven brengen!  www.tctubantia.nl

Make-over als terechte beloning

Vrouw zwaargewond
bij ongeval in De Lutte Voetbalster Jill Roord wint

Nordic Cup met Oranje

OLDENZAAL – Volgens stadsarcheo-
loog Hans Oude Rengerink gaat
het om een van de vele stadsput-
ten, waar de burgers vroeger water
haalden. „De put stond op een
oude kadastrale kaart uit 1832”, al-
dus Oude Rengerink, „het gaat om
een put, die vanaf de zeventiende
eeuw in gebruik was.”
Toen Oldenzaal ongeveer een
eeuw geleden zijn waterleiding
kreeg, waren de putten overbodig
en raakten ze in onbruik. Veel put-
ten werden dichtgegooid. Zo ook
deze, namelijk met betonnen dak-
pannen. Oude Rengerink voelt
niet de behoefte om de put leeg te
halen en de bodem te onderzoe-
ken. „De putten werden vroeger
jaarlijks schoongemaakt. Het ging
per slot van rekening om drinkwa-
ter”, zegt de archeoloog.
De nu gevonden put kan niet be-
waard blijven. Precies op deze plek
zijn bomen gepland. Dus de bo-
venste ringen van de put worden
verwijderd, zodat bomen geplant
kunnen worden in een een meter
diepe sleuf.
Naast de put zijn er aan de zuid-
kant van de kerktoren twee delen
van een oude fundering ontdekt.
„Aan de noordzijde van de toren
is in 1923 al een stuk fundering ge-
vonden. We gaan er vanuit dat het
hier gaat om fundering van een
oude toren, die voor de huidige
heeft gestaan. Deze toren is tussen
1225 en 1250 gebouwd. Daarvoor is
een stuk van de oude kerk afgebro-
ken”, aldus Oude Rengerink.
Over deze bouwfase is niets be-
kend.

RTV Oost komt met Leukste
Dorp Tour naar wijk de Graven Es
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Met een heuse modeshow konden de deelnemers aan Cool2 be Fit aan hun ouders en vrienden laten zien hoe goed ze het er hebben afgebracht bij het
project om af te vallen.  foto Carlo ter Ellen

D E L U T T E

REGIO

O L D E N Z A A L

Bij de opgravingen op het Ple-
chelmusplein in Oldenzaal is
weer een oude Bentheimer ste-
nen put aangetroffen. Precies op
de plek waar het beeld stond
van Toon en Karel Borghuis.


