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• Gezellig terras met loungesets

De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl
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11-18 juni Deldense Sportweek

Natuurlijk zijn er ook nog de kaart- en bingoavonden, wil ik nog een keer een black jack
avond organiseren, een vrijwilligersavond en een fietstocht, maar hiervoor liggen de data nog
niet vast.
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Geopend:
dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.
Mosbokaal
Ook op feestdagen!
Ruime eigen parkeergelegenheid.

10). Familiebanden

Namens het bestuur van SV Delden,

V

23 t/m 33

rijdag 18 november bereikte ons het droeve bericht dat Gerda Hendrikse is overleden.
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Gerda overleed donderdag 17 november, op de leeftijd van 52 jaar.

Namens alle leden van SV Delden wensen
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Het is tijd voor de Nr 1 in hypotheken.

9 ). Mosbokaal
Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op39
de

lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren
dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen
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doet u er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want
als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd
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Regelmatig zagen we bij broertjes of zusjes van de al voetballende Welpen, dat zij ook graag
mee wilden doen. Echter het leeftijdsverschil tussen kinderen van net 3 en ruim 6 jaar is erg
stekind van 3 of 4 jaar is nog geen 5 minuten, behalve bij
De spanningsboog
. Jaarvergadering
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7 groot.
). Goed
bezochtevan88een
“Schipper mag ik over varen”… We hebben toen besloten om er twee leeftijdsgroepen van te
maken: Kabouters en Welpen.

Het is tijd voor de Rabobank.
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Braamhaar - Rijssenaar van oorsprong, maar woonachtig in Enter - vertelde honderduit over
zijn belevenissen als scheidsrechter, vanaf het prille begin bij de pupillen in Rijssen, via de
koude zondagmorgenwedstrijd
tussen Reutum en Fleringen, tot aan de internationale
top 48
met
12).
Foto’s
47 t/m
bijvoorbeeld Benfica en Real Madrid. Maar net zo makkelijk ook vertelde hij over de
begeleiding van scheidsrechters, bij zijn eigen kluppie SV Enter, en in het talententraject bij
de KNVB.
Anekdote na anekdote schudde Braamhaar uit zijn mouw, met menigmaal de lachers op zijn
hand, en de meeste vragen uit het publiek konden direct rekenen op een ad rem weerwoord.
14).
Uitnodiging
Het lijstje
'ergernissen in de voetballerij' bleek voer voor zoveel discussie dat de53
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Na
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was er ruimte om nader in te gaan op diverse spelregels die week-in
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t/m 56tot
verwarring leiden, niet in het minst omdat de FIFA afgelopen seizoen ook nog de nodige
veranderingen heeft doorgevoerd.
1

20

Het slotakkoord van de avond was voor Gerrit Seppenwoolde, die Eric Braamhaar namens

klaterend applaus van het publiek. Iets later dan gepland kon er vervolgens, onder het genot
van een hapje en een drankje, nog uitgebreid worden nagepraat, waarbij iedereen het er wel
over eens
was: "Man, wat kuiern kan den keerl."
12).
Foto’s
47 t/m 48
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54 t/m 56
1

21

Herenkapsalon
Speckmann

Kortom:

37ste. Jaargang, nr. 3

Kortom:

T

37 . Jaargang,
3
Kunstgras:
Ja ofnr.
nee?
ste

Wedstrijd op het hoofdveld?
Deuren dicht!
Inhoudsopgave

Wedstrijd
op ZEMBLA
het hoofdveld?
Deuren
Inhoudsopgave
elevisieprogramma
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