Uitstekend
beoordeling
voor Montana
Hengelo - Bezorgrestaurant

Montana mag zichzelf het
best beoordeelde bezorgrestaurant in Hengelo van 2015
noemen. Daarop volgen bezorgrestaurants ChinThai
en Levi. Dit blijkt uit de
ruim 1,5 miljoen beoordelingen die het afgelopen jaar
op eten-bestelsite Thuisbezorgd.nl werden geplaatst.
Op basis van alle beoordelingen in 2015 zijn restaurants genomineerd. In december vorig jaar konden ze
vervolgens stemmen werven bij klanten om de titel
binnen te slepen. De combinatie van beoordelingen en
stemmen heeft uiteindelijk
tot de winnaars geleid.
Tandoori Express in Amsterdam was in 2015 het
best beoordeelde bezorgrestaurant van heel Nederland.
Het volledige overzicht van
alle winnaars is de vinden
op www.thuisbezorgd.nl

Kennedymars
krijgt vervolg
Hengelo - Na twee succes-

volle edities in 2014 en 2015
wordt de Kennedymars
Hengelo dit jaar georganiseerd op zaterdag 11 juni.
Een Kennedymars houdt in
dat er 80 kilometer wordt gewandeld waarvoor de deelnemers negentien uur de tijd
krijgen. In Hengelo geldt een
maximum deelnemersaantal van 250. Voor info: www.
kennedymarshengelo.nl

De Oude Barones kan uitkomst
bieden bij geheugenproblemen
De Oude Barones is een
gloednieuw centrum
voor senioren met
geheugenproblemen.
Het richt zich op ouderen
met (beginnende)
geheugenproblemen
die over het algemeen
nog thuis wonen.
Voor oprichtster Anne
Gruppelaar (42) gaat
hiermee een lang
gekoesterde wens in
vervulling.
Door Linda Meijer

Na elf jaar werkzaam te zijn
geweest bij het Medisch
Spectrum Twente, nam
Anne Gruppelaar 1 januari jl. ontslag om haar eigen
zorgcentrum te beginnen.
“We zijn eind vorig jaar al
begonnen met de voorbereidingen, maar dit jaar gaan
we echt van start. Ik ben zelf
BIG-geregistreerd verpleegkundige, dus zal zelf fulltime
in het centrum aanwezig
zijn”, legt de initiatiefneemster uit. “De Oude Barones is
gevestigd in een ruime villa,
inclusief prachtige tuin.
Naast een grote woonkamer
en serre beschikken wij ook
over een volledig ingerichte

Anne Gruppelaar vol trots in één van de woonkamers, met veel ruimte, licht en een geweldig
uitzicht op de tuin.

landelijke keuken. Daarnaast is er voldoende ruimte
voor onze gasten om zich
terug te trekken als hier behoefte aan is.” De villa staat
op het, in het groen gelegen
terrein van tuincentrum
Balk (Pruisische Veldweg
200) met voldoende eigen
parkeergelegenheid.
Het dagprogramma van de
Oude Barones wordt in samenspraak met de aanwezige gasten samengesteld.
Toch zal het vaste onderde-

len bevatten die gelieerd zijn
aan de drie pijlers van het
centrum: bewegen, gezonde
voeding en geheugentraining. “Het voordeel van het
volgen van een dagprogramma bij ons is dat iemand er
even uit is, prettig voor diegene en zijn mantelzorger. Men
brengt de dag door met leeftijdsgenoten op een geweldige locatie.” Maar Anne heeft
nog veel meer ideeën voor de
nabije toekomst. “Naast het
bieden van dagrecreatie wil-

len we ook specifieke geheugentrainingen geven, programma’s ontwikkelen voor
mantelzorgers en netwerkwerkbijeenkomsten
voor
medewerkers in de zorg.’’ De
Oude Barones werkt enkel
met kleine groepen, die ook
’s avonds of op zaterdag van
harte welkom zijn. Gasten
kunnen bij dit centrum terecht met of zonder indicatie
van de gemeente. Voor meer
info: www.oudebarones.nl
of 06-23 11 94 06.

Presentatie
van nieuwe
gedichtenbundels
Hengelo - Het Dichterscol-

lectief Niet Zwichten maar
Dichten houdt op donderdag 28 januari een avond
vol poëzie in Hengelo. Bij de
start van de nationale Week
van de Pöezie worden twee
nieuwe dichtbundels gepresenteerd.
In de bundel ‘Tijdspanne’
staan gedichten van het
dichterscollectief: Marijke
Agterbosch, Emma-Sophie
Ekelmans, Ingrid de Vos en
Isis Zengerink. De bundel
‘Zandloperdichters’ bevat
werk van mensen die hun
poëzie voordroegen tijdens
de maandelijkse lunchpauze-poëzie in de bibliotheek
van Hengelo.
Dichterscollectief
werd
opgericht in de zomer van
2014. Met de presentatie van
deze twee bundels geeft het
collectief acte de présence
op poëziegebied in deze
stad. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door Holland Halal. Presentator is
Hans Hoes. De poëzieavond
vindt van 20.00 tot 21.45 uur
plaats in brasserie So Nice
(ingang Rabotheater). Info:
Marijke Agterbosch, tel. 0622 01 02 70 of kijk op www.
dichterscollectiefhengelo.nl

Failliet
De rechtbank
Overijssel heeft afgelopen
week Postmarch uit Hengelo, en dochteronderneming
Groothuis + Postma Architecten, failliet verklaard.
Hengelo -

