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Beste leden van SP EEFDE,
Tegen de tijd dat deze editie van het Wolzaknieuws voor u ligt, hebben we
hopelijk al wat beter weer. De winter is dan wel niet echt streng geweest, maar
deze heeft wel lang geduurd. Inmiddels zijn we bijna halverwege de voorjaarscompetitie. Door de vorst zijn er diverse wedstrijden afgelast die voor een
deel nog ingehaald moeten worden.
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Het eerste speelt soms de sterren van de hemel maar laat ook punten liggen
waar je het niet verwacht. Hopelijk is het mogelijk de komende wedstrijden
alle punten binnen te halen. De JO17-1 is iets verlaat alsnog gehuldigd voor
hun zege in de najaarscompetitie en spelen nu in de 2e klasse. Een fijn team
met goede begeleiding en dat heeft zich vertaald naar dit resultaat. Een mooie
belofte voor de komende jaren. Vanwege de vroeg invallende winter heeft de
JO15-2 helaas de laatste twee wedstrijden niet kunnen spelen maar ook zij
waren koploper en stevenden af op een kampioenschap. Zij komen nu uit
in de 3e klasse. Van harte gefeliciteerd beide teams.
Traditiegetrouw staan de maanden mei en juni na afloop van de competitie
in het teken van diverse toernooien zoals het jeugdkamp voor de pupillen,
Sixday en het Internationaal Jeugdtoernooi. Dit jaar zullen we het internationale
karakter van dat laatste toernooi verder versterken door de komst van
een team uit Engeland (voor de tweede keer) en ook komt er voor het
eerst een team uit de (Ardèche) Frankrijk. De organisatie is er al weer
maanden druk mee om dit gezellige Pinkstertoernooi tot in de puntjes
te verzorgen. Elders in het WZN is een artikel opgenomen van
Gerhard van Bemmel met verdere details hierover.
Onze activiteitencommissie treft ook alweer de nodige voorbereidingen
voor de jaarlijkse drukbezochte en zeer gewaardeerde vrijwilligersavond.
Gelukkig kunnen we nog steeds op ongelooflijk veel vrijwilligers rekenen
om onze vereniging draaiende te houden. We zijn er trots op dat we, in
tegenstelling tot veel andere verenigingen, nog geen ‘verplichte bardiensten’
of andere verplichte inzet kennen. Wel merken de diverse commissies dat
het steeds lastiger wordt om goed op sterkte te blijven, al gaat het soms
maar om een paar uurtjes per maand. Op dit moment wordt onder andere
versterking gezocht bij de schoonmaakploeg, bij de activiteitencommissie en
de sponsorcommissie. Daarnaast wordt met ingang van het nieuwe seizoen
een scheidsrechterscoördinator gezocht. Er is voor ieder wat wils te doen
bij onze vereniging en vele handen maken licht werk. We roepen dan ook
niet alleen onze leden maar ook alle partners, ouders en grootouders op
om te kijken of u zo nu en dan hulp kunt bieden. Meld u zich bij een van
de diverse commissieleden of bestuursleden,
zij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.
Verder kunnen wij u melden dat we na de zomer weer hopen te starten
met een scheidsrechterscursus veldvoetbal. Deze wordt samen met een
aantal omliggende verenigingen georganiseerd en belangstellenden kunnen
zich aan-melden bij de scheidsrechterscoördinator. De cursus beslaat meestal
zo’n 3 avonden waarop theorie en praktijk afgewisseld worden. Iedereen
van 15 jaar of ouder is van harte welkom om de cursus te volgen en ons
scheidsrechterskorps te komen versterken. Voor de jeugd is het misschien
goed om te weten dat de cursus en inzet als scheidsrechter ook gebruikt
kan worden voor de maatschappelijke stage!
Namens het Bestuur van SP EEFDE
Marc Majoor

Internationaal Jeugdtoernooi
19 en 20 mei 2018
Het wordt al weer de 9e keer dat Spc. Eefde het internationaal jeugdtoernooi organiseert.
De voorbereidingen hiervoor zijn al weer maanden volop aan de gang, net als vorig jaar hebben we teams
uit Nederland, Duitsland en Engeland. Nieuw dit jaar is dat er ook een team uit Frankrijk zal meedoen.
Het wordt dus een steeds internationaler toernooi en voor de kinderen is het natuurlijk geweldig om
tegen buitenlandse clubs te spelen. Voor de deelnemers en het publiek is de opening altijd een happening;
de opkomst met muziek en daarna de volksliederen gespeeld door Concordia.
Tijdens het toernooi blijven er ongeveer 360 deelnemers en begeleiders overnachten, dit vergt
behoorlijk wat voorbereiding qua opbouw van tenten en dergelijke. Wij vragen dan ook aan de ouders
van de deelnemende Spc. Eefde teams om hier zoveel mogelijk mee te helpen op de woensdag- en
donderdagavond voorafgaand aan het toernooi. Zij zullen hier nog bericht over krijgen vanuit het
jeugdbestuur. Tevens zoeken wij nog gastoudergezinnen voor 9 jongetjes van Overloon JO11.
Ook dit jaar is er op zaterdagavond weer een geweldige feestavond waar iedereen natuurlijk van harte
welkom is en niet te vergeten de mooie verloting op zondag waar prachtige prijzen te winnen zijn.
Jarenlang hebben Robert-Jan en Fred zich ingezet voor het internationale toernooi, zij hebben vorig jaar
aangegeven om te stoppen in de toernooicommissie maar willen nog wel hand- en spandiensten verlenen.
Wij bedanken ze dan ook voor hun inzet.
Dit evenement kunnen wij als toernooicommissie niet alleen op poten zetten en wij hebben dan ook al
jaren veel vrijwilligers die meehelpen, ook dit jaar weer. Ditzelfde geldt voor de vele sponsoren die wij
dit jaar ook weer bereid hebben gevonden hun steen(tje) bij te dragen. Zonder hen is het namelijk niet
mogelijk om zo’n groot toernooi te organiseren, wij danken de vele vrijwilligers en sponsoren voor hun
inzet en bijdrage.
De toernooicommissie bestaat uit: Arianne Meyer, Hedwich Daman, Gerard Rood, Johan Peters,
Gerwin Bruggeman, Jurgen Peters en Gerhard van Bemmel.
Mocht u vragen of opmerkingen cq suggesties hebben, dan kunt u bij één van hen terecht.
De toernooicommissie
Gerhard van Bemmel

‘82/’83

Terugblikken
met Bennie

Aan de vooravond van het 70-jarige jubileum van Spc. Eefde, blikt de redactie van het Wolzaknieuws
graag met u terug op een roemrijk zwart-wit verleden. En hoe kan dat beter dan aan de hand
van Bennie Nijhof … naast begenadigd technicus en woordkunstenaar, ontpopte Bennie zich tot
archivaris van het Wolzaknieuws. Als vaste inzender van wedstrijdverslagen, kreeg een zeer
geïnteresseerde Bennie in de Jaren Zeventig de beschikking over de voorgaande jaargangen
van het Wolzaknieuws, die in kantine werden bewaard. Vlak na de overdracht brandde de kantine
af en de flamboyante aanvaller werd daarmee hoeder van Eefdes erfgoed.
De redactie van het Wolzaknieuws mag putten uit Bennie’s archief en presenteert u de komende
edities enkele hoogtepunten uit de Spc. Eefde geschiedenis.

Dit keer nemen we u mee naar het seizoen ‘82/’83;
het jaar van het 35-jarige jubileum waarin zowel Eefde 1 als Eefde 2 kampioen werd.

Bloed, zweet en tranen
Bij het bekend worden van het wedstrijdprogramma in de zomer van 2017, omcirkelden de liefhebbers direct een viertal data met rode stift … Almen, Harfsen en
Eefde in één competitie staat namelijk garant voor zes klassieke derby’s - en dan
gaat het hart van menigeen toch net even sneller kloppen. In de slotfase van de
competitie kunnen de streekgenoten elkaars kansen maken of breken - reden voor
het Wolzaknieuws om vooruit te blikken met 3 hoofdrolspelers - de trainers Wilco
Laconi (sv Harfsen), Donovon Tegelaar (sv Almen) en Jeroen van der Tol (spc. Eefde).
Wilco Laconi, trainer sv Harfsen

Harfsen trainer Wilco Laconi kent als speler van Zutphania een rijke
geschiedenis aan derby’s tegen met name AZC, maar later ook ‘grote
broer’ Be Quick. “Dat waren wedstrijden waar je enorm naartoe
leefde als groep. Vooral de supporters maakten er een fantastische
entourage van, er waren derby’s waarin wel 1.500 man langs de lijn
stond. Daarvoor doe je het natuurlijk als speler. Dat was fantastisch.
De begeleiding maakte het vaak wat extra speciaal door op de
wedstrijddag eerder te verzamelen en samen te lunchen. Ik vocht er
prachtige duels uit met bijvoorbeeld Danny van Hilst (Be Quick) en
Yilmaz Taskoparan (AZC) … nog steeds word ik daar wel eens aan
herinnerd door oud Zutphania-leden.”

“De meest memorabele derby’s maakte ik mee als trainer, vind
ik zelf. Ik was hoofdtrainer van Zutphania toen we met 8-0 wonnen van AZC door een tactiek die goed
was doordacht - daar word je als trainer natuurlijk heel gelukkig van! Maar ook tegen Be Quick kwamen
we op 2-2 in blessuretijd, terwijl de stand na 90 minuten nog 2-0 was … van AZC wonnen we na een 2-0
achterstand zelfs met 3-2; dan was het na afloop natuurlijk groot feest in de kantine en voor een club is dat
geweldig.”
Donovan Tegelaar, trainer sv Almen
“Ik was voorstopper van sv Gorssel en bewaar hele goede herinneringen aan de derby met Epse. De slag om
de Dommerholtsbeek noemden we dat en die ging altijd gepaard ging met ludieke acties van het publiek. Zo
hadden we eens ezels op het veld of landden er parachutisten op de middenstip … eigenlijk was er altijd wel
spektakel.” Tegelaar speelde in de derby’s vaak tegen de jongens waar hij doordeweeks mee zaalvoetbalde.
“Dat draaide natuurlijk om prestige. Na de wedstrijd zaten we
altijd weer samen een pilsje te drinken maar op het veld was dat
anders … dan ging iedereen echt wel tot het randje.”
Tegelaar vergeet nooit hoe hij als hooftrainer van Gorssel de
winst pakte op de slotdag van de competitie. Diep in blessuretijd
verschalkte Menno Bruggeman met een afstandsschot van ruim
35 meter zijn oom die op het Epse-doel stond. Een geelzwart
volksfeest brak spontaan uit. Als speler vocht hij verbeten duels uit
met Epse-iconen als Edwin Schonen en Tom Aarnink. “Als voorstopper stond ik altijd tegenover ‘lange’ Tom. Ik kan trots zeggen
dat hij nooit veel tegen me gescoord heeft, haha. Regelmatig kom

ik Tom en Edwin nog tegen. Met Edwin voetbal ik zelfs zo af en toe nog in de veteranen van de EpseGorssel combinatie. Natuurlijk is het prachtig om die oude herinneringen dan met ze op te halen.”
Jeroen van der Tol, trainer spc. Eefde
“Mijn derby’s met Almen als speler waren in een tijd waarin het wel
echt haat en nijd was tussen de beide teams. Twee ploegen destijds
met ook echt wel botsende karakters die beiden het fysieke spel
niet schuwden. Van Almen ‘mocht’ je echt niet verliezen, er stonden
nog zoveel rekeningetjes open uit het verleden dat er eigenlijk geen
saaie versie bijzat. Mijn persoonlijke hoogtepunt was in de versie
waarin we met 4-0 wonnen en ik de openingstreffer maakte, als
niet erg veel scorende controlerende middenvelder. Een prachtige
middag werd dat.”
Met als ambitie het pakken van een periodetitel, kan Eefde zich
eigenlijk geen misstap meer permitteren. Zeven finale’s nog op
papier … waarvan drie derby’s. “Het verlies van begin dit seizoen doet nog wel zeer, we hebben wat
goed te maken. Natuurlijk speel ik daar wel op in, maar ik wil zeker niet dat onze jongens daarin hun kop
verliezen. Tegen Harfsen geldt natuurlijk hetzelfde, al zit op de derby tegen Almen toch meestal wat meer
lading. Gezonde rivaliteit en strijdlust mogen zeker, als de spelers hun taken maar niet uit het oog verliezen.”
De derby’s anno 2018
Eensgezind zijn de drie oefenmeesters waar het gaat op het voorbereiden van hun teams op de onderlinge
duels: “als de spelers motivatie nodig heb ben voor deze wedstijden, dan is er wat mis.” Tegelaar weet dat
zijn team geen directe prijzen meer kan pakken, maar voelt er veel voor om een rol te gaan spelen in het
competitieverloop van zijn opponenten. “Tegen de betere teams in onze competitie hebben we goede
resultaten geboekt. Op de Wolzak versloegen we Eefde met 3-2 en de wetenschap dat Eefde zich geen
misstap meer kan veroorloven, geeft ons motivatie. We zullen zeker geen cadeautjes weggeven! In 4 dagen
tijd treffen we zowel Eefde als Harfsen. Een concrete voorspelling kan ik niet doen, maar de tegenstanders
zullen zeker een Almen treffen dat met trots, spelvreugde en strijd de derby’s aan zal gaan!”
Harfsen heeft nog veel in eigen handen en naast Almen treft het Eefde nog zelfs twee maal. “Ik kijk er naar
uit,” zegt Laconi. “En natuurlijk leeft het ook in de groep. Maar ik wil er ook weer geen extra druk op leggen
voor de spelers. Eigenlijk moeten ze doen wat ik altijd van ze verlang; vanuit hun taak voetballen en altijd
willen winnen! Of het nu gaat om een prijs of om des keizers baard, als ik geen wil zie om te winnen, zullen
er zeker stevige woorden vallen.” Hoe de hazen gaan lopen? “Dat weet je in voetbal nooit. Eefde heeft
potentie maar loopt ook soms tegen zeperds op. We weten wat ze goed en minder goed kunnen, daarvoor
hebben we een strijdplan klaar. En Almen zint vast op wraak na onze 7-0 winst eerder dit jaar. Ik geloof in
onze kwaliteiten en zie ons zeker als kandidaat voor een periode; het zou mooi zijn die te pakken door
Eefde op de laatste speeldag te verslaan!”
Het laatste woord is aan Eefde-trainer Jeroen van der Tol. “Ik kijk enorm uit naar deze duels.
Een flinke groep supporters heeft ons dit jaar nog geen moment in de steek gelaten en zeker in de derby’s
verwacht ik figuurlijk - misschien zelfs letterlijk - vuurwerk van hun kant. Wij als spelers en begeleiding
moeten energie putten uit dat sfeertje. Ik denk dat we geen verrassingen voor elkaar hebben en dat onze
kwaliteit de doorslag kan geven. Almen weet dat wij revanche willen nemen voor de verliespartij in Eefde.
Harfsen heeft nu nog minder verliespunten dan wij, maar we kunnen daar zelf verandering in brengen ze kunnen hun borst nat maken voor een gemotiveerd Eefde!“

TUINTECHNIEK EEFDE
ONTWERP, AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN
EN GROENVOORZIENINGEN

De inspiratiebron voor tuinbezitters!

■ Tuinadvies
■ Tuinontwerp
■ Tuinaanleg
■ Tuinrenovatie
■ Tuinonderhoud
Tuintechniek Eefde
Scheggertdijk 4
7218 NA Almen
Telefoon: 0575 - 432321
E-mail: info@tuintechniekeefde.nl
Website: www.tuintechniekeefde.nl

OVER DIT VERHAAL HEBBEN WE
400 JAAR GEDAAN
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Tirolermiddag
Zaterdag 13 Januari 2018 heeft de jaarlijkse Tirolermiddag plaatsgevonden!
Deze dag startte om 13:00 uur met een oefenwedstrijd Spc.Eefde 1 tegen Epse-Gorssel 1.
Hierna konden alle supporters en uiteindelijk de ‘ hard gestreden spelers ‘ de kantine in om
er weer een mooi feestje van te maken.
Ontelbaar veel grote bierpullen, heerlijke glühwein en de niet te missen Flugels “vlogen” over de bar!
Onder het genot van heerlijke muziek van Dj – Jesse, het jaarlijks terugkerende spijker slaan en een aantal
knappe dames (en heren) achter de bar, was het wederom een middag om met trots op terug te kijken!

Spc. Eefde als
Zo vader zo zoon
Vader en zoons in het voetbal blijft een bijzonder fenomeen. In Nederland kennen wij meerdere bekende
vader en zoon die hebben gevoetbald, waaronder Cruyff, Koeman en Blind. Een mooi voorbeeld is Justin
Kluivert die onlangs debuteerde op 18-jarige leeftijd in het Nederlands elftal. Hiermee volgde hij zijn vader
Patrick Kluivert die ook op 18-jarige leeftijd debuteerde bij het grote Oranje. Maar zelden staan vader en
zoon samen op het veld. Een historisch moment was dan ook de wedstrijd IJsland-Letland op 24 april 1996.
In de 62e minuut wordt good old Arnor Gudjohnsen (34 jaar) naar de kant gehaald. In het veld komt een
debutant, Eidur Gudjonhsen. De 17-jarige zoon van Arnor staat op dat moment onder contract staat bij
PSV en later zal hij nog bij Barcelona en Chelsea spelen. Een uniek moment, vader en zoon staan even
samen op het veld.
Bij Spc. Eefde staat dit op korte termijn nog niet te gebeuren, maar uitsluiten doen we het niet. Onze hoop
is gevestigd op onze eigen good old ‘Jan ten Pas’ en zijn 4-jarige zoon Bram ten Pas die afgelopen zomer bij
de kabouters is gaan voetballen. De hoogste tijd om eens op bezoek te gaan bij de familie Ten Pas.
De meeste mensen zullen Jan ten Pas beter kennen onder zijn echte naam, Remco ten Pas. Remco legt uit
waarom hij Jan wordt genoemd: “In het verleden voetbalden er meerdere Remco’s in de selectie, dat was

familieclub
natuurlijk onhandig en al snel werd ik Jan genoemd, omdat mijn vader zo heet.” Remco is inmiddels 41 jaar
en voetbalt al 35 jaar bij onze dorpsclub, waarvan ruim 20 jaar in de selectie. De huidige keeper van het
2e elftal is jarenlang jeugdtrainer geweest en is daarnaast verbonden als sponsor aan de vereniging. Samen
met zijn zus Jolanda voetbalden zij jarenlang samen bij Spc. Eefde. Jolanda bij de dames en Remco sinds zijn
18e overwegend in het 2e van de witzwarten. Jolanda is afgelopen jaar gestopt met voetballen, maar toch is
Remco dit jaar niet de enige ten Pas die op de Wolzak voetbalt.
Bram, de oudste zoon van Remco, zit in groep 1 op de Villa 60 en is 4 jaar oud, hij wordt 22 april 5 jaar en
voetbalt sinds de winter bij de kabouters. “Hij vindt het helemaal geweldig, hij wil vaak met mij voetballen in
de tuin” zegt Remco. Tegenwoordig kunnen de kinderen al vanaf hun vierde levensjaar voetballen bij
Spc. Eefde. “Ze trainen maar een keer in de twee weken. Gewoon lekker een beetje ballen samen,
het is erg leuk om te zien. Ze zijn nog klein, maar ze maken plezier en wennen op deze manier aan
het voetbal, mooi toch.” aldus een trotse vader.
Remco is met 41 jaar de oudste speler van de selectie. “Ik blijf het spelletje leuk vinden en het is een
uitlaatklep na een lange werkdag. Even lekker je hoofd leegmaken en lekker fanatiek trainen met de
jongens.” Remco beaamt dat er in de ruim twintig jaar dat hij bij de selectie voetbalt wel het een en ander
is veranderd. “Sowieso qua accommodatie is er veel veranderd, denk aan het kunstgrasveld en de nieuwe
kantine. En natuurlijk de vele nieuwe gezichten in de selectie. Van een aantal jongens ben ik zelfs trainer
geweest in de F, toen waren ze nog 6 jaar oud man!!” lacht Remco. Toch vindt de ervaren keeper dat er ook
veel hetzelfde is gebleven, ondanks dat de jongeren altijd veranderingen met zich mee brengen. “Ze hebben
inderdaad een grotere mond dan wij vroeger hadden, maar de humor en het ouwehoeren met elkaar is
nog steeds hetzelfde hoor” lacht Remco die nog steeds geniet van het de sfeer rondom de voetbal. Een
mooi voorbeeld van de goede sfeer is het bekende weekendje weg van de selectie, maar ook de
mogelijke oprichting een eigen dartteam onder leiding van Gerwin Bruggeman en jawel, Remco ten Pas.
Remco schiet in de lach als hij wordt geconfronteerd met de wissel van Gudjohnsen senior die
vervangen wordt door zijn zoon. “Dan moet ik nog minstens twaalf jaar blijven keepen,
ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar je weet het nooit he”.
Ondertussen dromen wij even verder bij Eefde. Het is 24 april 2030 en Spc. Eefde 2 staat 3-0 voor
in zijn kampioenswedstrijd, tijd voor een publiekswissel. Good old Jan ten Pas wordt naar de kant
gehaald en vervangen door de net 17 jaar geworden Bram ten Pas.
Voor even staan vader een zoon samen op het veld..

Uw Suzuki-dealer in
de omgeving Zutphen

Standaard bij een nieuwe Suzuki:
• 3 jaar of maximaal 100.000 km
fabrieksgarantie

Sinds 1988 zijn wij aangesteld als de officiële Suzukidealer voor de regio Zutphen. Een merk dat ons op
het lijf is geschreven. Want, naar welke Suzuki uw
voorkeur ook uitgaat, u bent altijd verzekerd van veel
en vooral voordelig autoplezier.
Ook op het gebied van onderhoud gaat deze regel
op vanwege onze speciaal opgeleide monteurs die
snel en vakkundig werken. Naast Suzuki hebben wij
ons gespecialiseerd in campers en auto’s met 4x4
aandrijving. Tevens zijn wij een officiële Vakgarage®.
Kom eens langs voor een kennismaking, wij staan
voor u klaar.

Auto Service Eefde
Zutphenseweg 73, 7211 EB Eefde, Tel. (0575) 540 317
info@autoserviceeefde.nl, www.autoserviceeefde.nl

• 12 jaar carrosseriegarantie
(Jimny 6 jaar garantie)

• Gratis vervangend vervoer tijdens
garantiewerkzaamheden

• Levenslange Suzuki Mobiliteit Service
(vraag naar de voorwaarden)

• Vaste, lage onderhoudskosten met ons
Voordelig Onderhouds Systeem (VOS)

• Suzuki Direct Service, kleine reparaties

zonder afspraak en klaar terwijl u wacht

• Gratis haal- en brengservice bij
onderhoud en reparaties

• Aircoservice

Eefde fietst voor KiKa
De selectie van Spc. Eefde heeft zich van zijn beste kant laten zien op de teambuildingsdag.
Tijdens deze dag werd in de ochtend een kickboks-clinic gegeven door Jan Henneken bij Sport en
Fitnesscentrum Noorderhaven. Nadat de jongens flink waren afgemat bij deze zware training, vertrok
de groep naar Fitland om hier een spinning les te volgen die in het teken stond van KiKa (Stichting Kinderen
Kankervrij). De Eefdese voetballers fietsten zich flink in het zweet en de waterdragers Pim Mogerzomp
en Tristan Rood hadden dan ook alle moeite om iedereen te voorzien van voldoende water.
Deze actie voor KiKa was onderdeel van Zutphen fietst voor KiKa.

Eefde-kantine slaagt
met vlag en wimpel
Door de gemeente Lochem is zaterdag 10 maart jl een onaangekondigde controle gehouden.
De hygiëne zag er prima uit … de nooduitgangen zijn duidelijk en volgens de regels aangegeven…
en de brandhaspels waren net gecontroleerd! Aan de aandachtspunten (stickers ‘geen alcohol onder 18’
op ramen en vergunningen map lijfelijk aanwezig in de kantine) is inmiddels voldaan!
Kortom: het zag er allemaal prima uit!

Kleintje carnavááááááál!

Net als de Tirolermiddag was ook kleintje carnaval weer een
terugkerend evenement in de voetbal kantine.
Prins Michiel en prinses Mirjam uit Gorssel kwamen dit jaar als prachtig
paar, samen met de raad van elf en de damessenaat! Uiteraard met
buslijn 81 kwamen ze in een denderende polonaise binnen, hierna kon
het echte feestje beginnen! Met muziek van BB’s partyshow kon het
niet meer mis gaan. Uiteindelijk is er altijd nog een uitreiking voor de
“best verklede persoon van de avond” met als prachtige prijs :
de Pass Partout voor het hele carnavalsweekend in Gorssel.
Degene die dit jaar de eer kreeg was Jacqueline van Bemmel die
als enge “horror bruid” een heel weekend gratis mocht carnavallen!

