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Kom naar de Dag van de
Mantelzorg in Grolsch Veste
HENGELO - Na het succes van

vorig jaar hebben de ledenorganisatie van Carintreggeland, zorgverzekeraar Menzis en Stichting Informele
Zorg Twente ook dit jaar de
handen ineengeslagen om
op zondag 10 november een
middagprogramma te organiseren voor mantelzorgers.
Dit keer vindt het evenement
plaats in de Arke Lounge
van de Grolsch Veste te Enschede.
Deelnemers genieten van
beautybehandelingen, creatieve workshops, optredens
van onder andere het FC

Twente Koor en muzikale
leerlingen van het ROC Stars
en kunnen naar een informatiemarkt voor praktische
handvatten en tips.
Vorig jaar organiseerden
de drie partijen in Hengelo
samen een verwenmiddag
voor mantelzorgers. Omdat
zowel de deelnemers als de
organisatie enthousiast waren over het verloop van de
dag, is vorig jaar al besloten
de samenwerking in 2013
voort te zetten en het evenement een regionale uitstraling te geven. Waar vorig
jaar Hengelo centraal stond,

hebben nu ook de gemeenten Almelo, Dinkelland,
Tubbergen en de Hof van
Twente zich aangesloten.
Mantelzorgers zijn welkom
van 13.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Wie altijd al
eens een kijkje heeft willen
nemen achter de schermen
bij FC Twente, kan tegen
een gereduceerd tarief van
5 euro een rondleiding krijgen, die eindigt met een bezoek aan het FC Twente Museum. Aanmelden kan tot
eind oktober via www.carintreggeland.nl of bij Menzis via tel. 088-222 42 42.

Zoutproject voor basisscholen
HENGELO - Om jongeren al

op jonge leeftijd kennis te
laten maken met techniek
en chemie organiseert
AkzoNobel samen met de
Rijksuniversiteit Groningen het zoutproject
‘Zout, daar zit wat in!’ Dit
project is bedoeld voor de
groepen 7 en 8.
Dit jaar wordt het zoutproject alweer voor het derde
jaar in Twente georganiseerd. In vier weken tijd
worden maar liefst 35
scholen bezocht. Hiermee
worden bijna 1.300 leerlingen in de leeftijd van
10 tot 12 jaar bereikt.
‘Zout, daar zit wat in!’ be-

staat uit twee onderdelen:
de Zout Express (een lesprogramma over zout) en
de zoutkristalgroeiwedstrijd. Tot en met vrijdag
22 november gaat de Zout
Express op tournee. Dit is
een grote, speciaal voor
dit doeleinde ontwikkelde
vrachtwagen waar de
leerlingen een spannende
les over zout krijgen. De
truck is ingericht als een
‘zout experience’ en is
behalve leslokaal ook
een practicumlokaal. De
zoutwinning is in Boekelo
begonnen, vandaar dat de
tournee gisteren startte
bij basisschool Molenbeek

Smakelijk eten bij Tasty

in Boekelo. Naast de Zout
Express is ook de zoutkristalgroeiwedstrijd van
start gegaan. Alle kinderen van de groepen 7 en 8
van Twentse basisscholen
kunnen individueel of in
groepjes werken aan de
grootste, mooiste of kleurrijkste zoutkristallen.
Ter ondersteuning zijn
lesbrieven ontwikkeld.
Inschrijven kan via de
website www.zoutkristalgroeiwedstrijd.nl. Half december sluit de wedstrijd,
waarna in januari 2014 de
finale zal plaatsvinden.
Meer info: www.zoutkristallen.nl.

Marit Schutz heeft aan de Industriestraat haar eigen lunchroom Tasty geopend. De kaart biedt alles
wat je van een goede lunchroom mag verwachten.

De 55-jarige Marit Schutz
was het werkeloos
thuiszitten meer dan
zat en besloot samen
met haar dochter een
lunchroom te beginnen.
Na een lange verbouwing
was het vorige week
eindelijk zover en opende
lunchroom Tasty voor het
eerst zijn deuren.
Door Linda Meijer

Het plan voor een nieuwe
horecagelegenheid ontstond
al in de zomer van 2012,
maar door allerlei vergun-

ning- en bouwplanproblemen duurde het nog ruim
een jaar voordat de in Eibergen wonende Marit Schutz
haar droom kon realiseren. Het was het wachten
waard. De zaak aan de Industriestraat 59 ziet er strak en
modern uit en is smaakvol
ingericht.
De kaart biedt alles wat je
van een goede lunchroom
mag verwachten: een ruim
assortiment aan luxe broodjes, soepen, salades, koffie,
gebak en enkele platemenu’s. De zaak telt 25 zitplaatsen, maar gewoon afhalen
is natuurlijk ook mogelijk.
“We mikken op een zo breed
mogelijk publiek. Er komen

hier gezinnen, werkende en
winkelende mensen, maar
we hopen natuurlijk ook
op flinke klandizie van het
ROC”, aldus eigenaresse
Schutz. Studenten krijgen
daarom op vertoon van een
studentenpas
structureel
tien procent korting en deze
hele week geldt de speciale
openingsactie: Elk willekeurig broodje met een drankje
naar keuze voor maar 2,50
euro.
Lunchroom Tasty is maandag geopend van 10.00 tot
18.00 uur, de rest van de
week van 9.00 tot 18.00 uur
en zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. Voor meer info bel
851 30 77.

