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werken en bewegen voorbereid op een nieuwe toekomst

spreidt vleugels uit

 Deelnemers

en begeleiders van FC Noaber steken de handen uit de mouwen om bij sportclubs klusjes te doen die anders blijven liggen. FOTO FRANS NIKKELS

geleiden.” Gelhever nam Tim Engbers, voormalig eerste-elftalspeler
van Quick ’20, in dienst. Hij begeleidt sindsdien de deelnemers in
Oldenzaal.
De activiteiten van FC Noaber
spitsen zich op twee zaken toe:
werken en bewegen. Gelhever
spreekt van een werk- en beweeggedeelte. „Sport en bewegen zijn
gezond, maar je hoeft hier ook weer
geen halve marathon te lopen
hoor”, lacht hij. Het ‘werkgedeelte’
van FC Noaber is gericht op het
doen van klusjes waar sportclubs
zelf zelf niet aan toekomen, het beweeggedeelte richt zich op de lichamelijke activiteit. „Vegen is voor
sommigen al bewegen”, zegt hij
over de verscheidenheid aan deel-

nemers in zijn groep. Een minimum aantal dagen om mee te doen
aan FC Noaber is er niet. ,,De een
loopt hier vijf dagen per week, de
ander één dagdeel”, zegt Engbers.
De uitvalsbasis is de kantine van
Quick ‘20.

Culturele instellingen
Als Patrick Kip, mede-initiatiefnemer van FC Noaber, op een
avond een presentatie geeft in Losser, is men ook daar al snel om.
„Sportclubs benaderden ons om dit
werk ook daar op te zetten”, zegt
Gelhever. Johan Roetenberg werd
aangesteld als coördinator en sinds
oktober 2016 is de Losserse tak van
FC Noaber een feit. De opzet daar is
hetzelfde als in Oldenzaal, alleen

35

■ Momenteel heeft FC Noaber
in Oldenzaal en Losser zo’n
35 mensen onder zijn hoede.
Zo’n 45 mensen gingen hen
sedert 2013 al voor.

OOTMARSUM

OLDENZAAL/LOSSER

Glazen Huis op zoek
naar goede doelen

Tijd van het jaar: zitmaaiers in trek
bij leden van het dievengilde

De oranisatie van het Glazen Huis
Ootmarsum is op zoek naar lokale
en/of regionale doelen waarvoor
geld ingezameld wordt tijdens de
zesde editie van het evenement.
Wie wil kan suggesties doorgeven
via doel@glazenhuisootmarsum.nl.
Uit alle inzendingen worden ook dit
jaar weer twee goede doelen gekozen. Vorig jaar werd voor de Harmonie Caecilia en het project Claudia van de Stichting Noaberhart in
totaal 14.632 euro opgehaald. De
zesde editie van het Glazen Huis
Ootmarsum heeft van 30 augustus
tot en met 3 september 2017
plaats op het Ties Venekamp Plein
in de stad.

De explosieve stijging van het
aantal schuurinbraken bij woningen in het centrum van Oldenzaal is gestagneerd. Dieven
lijken het nu gemunt te hebben
op zitmaaiers in de buitengebieden van Noordoost- Twente. In
anderhalve week tijd zijn er in
elk geval al twee ontvreemd.
„De tijd van het jaar”, noemt
Emil Baveld, chef van de politie
Noordoost-Twente, als oorzaak
voor de toename. „Het is voorjaar, dus maken mensen de zitmaaier weer gereed voor gebruik
om het gras te maaien.” In de

nacht van dinsdag op woensdag
was het raak in Losser; daar werd
een schuur met grof geweld
opengebroken, waarna de dieven
er met de zitmaaier vandoor gingen.
Volgens Baveld gaan de dieven
professioneel te werk; zo gebruiken ze vaak een aanhanger met
huif. „Als ze wegrijden, zie je
door het zeil niet dat er een zitmaaier instaat.” Baveld benadrukt dat mensen bij verdachte
omstandigheden altijd 112 mogen bellen. „We komen liever
een keer voor niets.”

werken de deelnemers in Losser
ook voor culturele instellingen.
„We doen er alles aan om de deelnemers meer sociale contacten te
bezorgen”, zegt Roetenberg.
Ook in Losser is de achtergrond
van de deelnemers divers. „Van een
gescheiden vrouw tot aan een
vluchteling uit het Midden-Oosten”, weet Roetenberg. Losser telt
op dit moment zelfs meer deelnemers dan Oldenzaal. In beide plaatsen is de laatste maanden trouwens
vooral het aantal statushouders asielzoekers met een verblijfsvergunning - onder de deelnemers gegroeid. De taal is daarbij een grote
barrière. „Maar Google Translate is
zo’n goede uitvinding”, lacht Tim
Engbers. „De vluchteling spreekt

iets in, waarna ‘Google’ het vertaalt.
Want ja, ik spreek natuurlijk geen
Arabisch.” Vervolgens Gelhever,
over de integratie van statushouders: ,,We hopen dat een inburgeringstraject en FC Noaber hen alsnog een duwtje in de rug geven.”

Financiering
De gemeenten betalen FC Noaber
een vast bedrag per deelnemer, om
zo het project te kunnen bekostigen. De looptijd van deelnemers bij
FC Noaber is gemiddeld een jaar.
Dat FC Noaber een succesverhaal is,
durft Tim Engbers zonder twijfel te
zeggen. „Twee weken geleden hebben we nog weer twee mensen
weer aan een fulltimebaan geholpen”, zegt hij.

Dorpsraad: enquête
over zonnepark
OVERDINKEL - Hoe denken de
inwoners van de gemeente Losser
over de komst van een groot zonnepanelenpark aan de rand van
Overdinkel? Om op die vraag
antwoord te krijgen staan leden
van de Dorpsraad Overdinkel komende zaterdag en volgende
week zaterdag tussen 09.00 uur
en 16.00 uur bij de Plus-supermarkt aan de Hoofdstraat. Mensen kunnen dan een enquêteformulier invullen waarbij ze met
een simpel ‘ja’ of ‘nee’ kunnen
aangeven of ze voor of tegen een
zonnepark op de bewuste locatie
zijn. „Het park is het gesprek van
de dag in het dorp”, zegt secreta-

ris Hans Fij van de Dorpsraad
Overdinkel. ,,En omdat het zoveel
impact heeft willen we via een
simpele enquête aan de weet
komen hoe de mensen in de hele
gemeente erover denken.”
Deelnemers kunnen ook hun
straat op het formulier vermelden. Fij: „De enquete is anoniem
maar via de straat kunnen we
zien waar de voor- en tegenstanders wonen.” De resultaten van
de enquête worden openbaar gemaakt en aangeboden aan het college. „Als dorpsraad hebben we
geen standpunt ingenomen maar
we zijn wel benieuwd hoe men
denkt over het zonnepark.”

