
Openingsmenu

brood met kruidenboter
keuze uit 4 soepen

varkenshaas met saus 
naar keuze of spare- ribs 
of zalmfilet
warme groenten, gebruik salade- 
buffet, gebakken aardappelen 
met ui en spek en sauzen

koffie of thee

prijs 16,50

wo-do 17:00-22:00 
vrij-zo 16:00-22:00

Oude Nettelhorsterweg 8
7274 ET Geesteren
0545-273339 
www.steakhouselapampa.nl

Nieuw in 

Geesteren

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT ELECTROWORLDNEEDE.NL

BORCULOSEWEG 17 TEL. 0545-291386

NEEDE 

  WASMACHINE  DEFECT?

BESTE
SERVICE

                       ONS
REPAREREN IS OOK EEN VAK!
Natuurlijk verkopen wij graag, maar niet als het niet nodig is. Is er iets kapot? 
Wij komen het, indien mogelijk, repareren. Ook als u het apparaat elders 
gekocht heeft. Graag maken we een afspraak wanneer u het schikt. 

OOK OP 
MAANDAG
MIDDAG
GEOPEND

OOK TE VINDEN OP
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NEC op bezoek bij FC Twente
Met NEC krijgt FC 

Twente zondagmiddag 

om 12.30 uur te maken 

met de huidige nummer 

7 van de eredivisie. 

De promovendus uit 

Nijmegen staat na acht 

wedstrijden al op 13 

punten. 

Redactie

De ploeg van trainer Er-
nest Faber won drie keer 
thuis (Excelsior 1-0, Hee-
renveen 2-0 en ADO 4-1) 
en een keer uit (Willem II 
0-1). Verder speelde NEC 
gelijk bij Roda (0-0) en ver-

loor het van Ajax (0-2), PSV 
(2-1) en Heracles (2-0). Be-
kende namen bij NEC zijn 
de IJslandse keeper Han-
nes Halldórsson, midden-
velder Marcel Ritzmaier 
en de aanvallers Christian 
Santos, Navarone Foor en 
Anthony Limbombe. 

DE LAATSTE ZEGE  
VAN NEC IN  
ENSCHEDE IS VAN  
20 AUGUSTUS 2005

De laatste zege van NEC 
in Enschede is van 20 au-
gustus 2005: 0-1, Tininho. 
De laatste Twente - NEC is 
van 2 november 2013 en 

eindigde in 2-2 met goals 
van Eghan, Promes, Rieks 
en Jantscher.

In het seizoen 2012-2013 
werd het 5-2 met treffers 
van Douglas, Castaignos, 
Chadli, Van der Velden, 
Falkenburg en Gutiérrez.

Grootste zeges
In 2011-2012 won Twente 
met 2-0 van NEC (goals: De 
Jong, Chadli). De grootste 
zeges op NEC zijn die van 
22 november 1980 (6-1, Jol, 
Otto, Rohde, Thoresen, 
Bos (2) en Visser) en 1 de-
cember 1990 (5-0, Mulder, 
Mrkela, Zwijnenberg, Rut-
ten, Van Halst).

‘De Mallumse Molen? Daar 
komen wij om lekker te chillen!’
De leerlingen van 

groep 8 van de Menno 

Ter Braakschool uit 

Eibergen hebben 

samen met bewoners 

van De Meergaarden 

deelgenomen aan een 

workshop fotografie. 

Deze workshop stond 

onder leiding van 

professioneel fotograaf 

Joop Koopmanschap en is 

onderdeel van het project 

De Berkel in Beeld. Deze 

week krijgt de workshop 

een ‘nat vervolg’...

EIBERGEN - Het is de bedoeling 
en de wens van projectleider 
Harry ten Brinke dat de be-
woners van De Meergaarden 
in gesprek raken met de leer-
lingen van de basisschool. 
“De Berkel is daarvoor ui-
termate geschikt. Zowel 
de ouderen als de jongeren 
kennen de rivier, het is een 
blijvende verbinding tussen 
verschillende werelden”, zo 
legt hij uit. Ten Brinke werkt 
hiervoor samen met de Stich-
ting Berkelzomp, stichting 
Eibergse Molens en museum 
De Scheper. 
Fotograaf Joop Koopman-
schap vertelt over de tech-

niek van fotograferen en over 
de verschillende manieren 
om naar een object, in dit ge-
val de Berkel, te kijken. Voor 
de bewoners van De Meer-
gaarden is het bijzonder om 
te zien dat de leerlingen fo-
tograferen met hun telefoon 
of een tablet. “Ik heb zelf een 
polaroid, dat vond ik al het 

toppunt van techniek”, lacht 
één van de bewoners. “Die 
foto van de Mallumse Molen 
vind ik prachtig, daar ben 
ik vroeger vaak geweest”, zo 
vertelt een van de oudere he-
ren. “Wij komen er om lekker 
te chillen”, lacht een school-
jongen.

Vaartocht
Nu de bewoners en de leer-
lingen twee lessen over fo-
tografie hebben gehad, staat 
voor donderdag het voor-
lopige hoogtepunt van het 
project op de agenda. “Dan 
gaan we met beide groepen 
varen op de Berkel. We gaan 
eerst naar botenhuis ’t Von-
der, waar een tentoonstelling 
te zien is. Ook gaan de twee 
groepen er samen een film 
bekijken. Vervolgens stap-

pen we in de berkelzomp ‘De 
Snippe’ en varen we naar de 
Mallumse Molen. Onderweg 
is er gelegenheid om te foto-
graferen”, vertelt Ten Brinke 
enthousiast. De leerlingen 
en de bewoners hebben een 
boekje met oude foto’s van de 
Berkel ontvangen. “Probeer 
die foto’s eens opnieuw te 
maken”, legt fotograaf Koop-
manschap uit. “Kijk eens 
wat er veranderd is en wat 
er nog hetzelfde is gebleven. 
Uiteindelijk is elke foto die je 

maakt uniek, niemand heeft 
die foto eerder gemaakt.”

Uiteindelijk worden de oude 
én nieuwe foto’s van de Ber-
kel samengebracht in een ex-

positie in de Meergaarden la-
ter dit jaar. De nieuwe foto’s 
worden door de leerlingen 
voorzien van treffende tek-
sten in de vorm van een kort 
verhaal of een gedicht. 

Leerlingen van de Menno Ter Braakschool hebben met bewoners van De Meergaarden deelgenomen 
aan een workshop fotografie. Ongemerkt kwamen beide doelgroepen zo nader tot elkaar.

FOTO’S KIJKEN  

EN FOTO’S MAKEN 

VERBINDT JONG  

EN OUD IN EIBERGEN

Dit project valt onder het Cultuur- en Erfgoedpact 
Achterhoek. In dit pact hebben 8 gemeenten de ambitie 
uitgesproken dat zij erfgoed, kunst en cultuur steviger 
willen inzetten als ‘pijler van de ruimtelijke en econo-
mische kwaliteit’. Een van de projecten is ‘Structurele 
Cultuurparticipatie. Hieronder valt ook ‘De Berkel in 
Beeld’. Dit project wil jong en oud samenbrengen.

Feest in ’t 
Timpke 
BORCULO - Een opblaasbare 
reuzenhaai en discozwem-
men luisteren in de herfst-
vakantie de veertigste ver-
jaardag van ‘t Timpke op. 
Voor alle kinderen van de 
zwemles is er een kleur-
wedstrijd. De kleurplaten 
worden in de week voor de 
vakantie uitgereikt en moe-
ten voor 23 oktober weer 
ingeleverd worden. Extra 
spelletjes worden georgani-
seerd op woensdagmiddag. 
Op vrijdagavond is er disco-
zwemmen en op zondag 25 
oktober is er een familiedag. 
Kijk voor alle tijden op de 
site van het zwembad.

Middag met 
Zorgbelang
EIBERGEN - Op dinsdag 27 okto-
ber houdt het Gehandicapten-
Platform Berkelland in samen-
werking met Zorg Verandert en 
Zorgbelang Gelderland een bij-
eenkomst in café-restaurant De 
Lindeboom aan de Hagen 28 in 
Eibergen over de zorg die ver-
andert. Het informatiegedeelte 
wordt verzorgd door Antoi-
nette Meys (projectleider Zorg 
Verandert) en Jeroen Willem-
sen (onafhankelijk cliëntonder-
steuner), beide werkzaam bij 
Zorgbelang Gelderland. Daar-
ma wordt er in kleine groepen 
verder gepraat. Aanvang: 13.30 
uur, einde 16.00 uur. Zaal open 
vanaf 13.00 uur. De deelname is 
gratis. Aanmelden en info: gpb@
gehandicaptenplatform-ber-
kelland.nl of tel. 0545- 842398 
(Christine Peter-Konings) 


