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De Zwolse Kanovereniging "De Peddelaars" is 26 november 1932 opgericht en
bestaat nu al meer dan tachtig jaar!
Bij de vereniging staan kanoën, natuur en gezelligheid centraal. Dit vind je terug
in de activiteiten die georganiseerd worden door enthousiaste leden. Gedurende
de zomertijd (van omstreeks 1 april tot omstreeks 1 oktober) wordt er op de
dinsdagavonden om 19.00 uur gevaren vanaf de kanoloods. Als afsluiting wordt
er nog wat gedronken en nagepraat in de loods. Deze avonden worden
afgewisseld met weekendtochten en andere evenementen. In de winter kan, bij
voldoende belangstelling, de kanovaardigheid op peil gebracht/gehouden
worden bij de zwembadinstructie en met het peddelen in de C10.
Het clubblad “Peddelnieuws” van "De Peddelaars" verschijnt viermaal per jaar.
Het is een blad voor en door leden. Iedereen kan dus kopij inleveren!
De contributie en het liggeld van de kano’s vind je hieronder. Deze bedragen
zijn op jaarbasis en dienen in halfjaarlijkse termijnen te worden voldaan. Je kunt
het eerste termijn voor 1 december en het tweede termijn voor 1 juni
overmaken op het volgende nummer:
NL74 INGB 0001 0261 12
Het opzeggen van een lidmaatschap dient voor dezelfde data schriftelijk bij de
secretaris te geschieden.
Contributie:
Seniorlid (incl. TKBN):
Samenwonende partner (TKBN 100% korting):
Overige inwonende gezinsleden:
Sleutelgeld loods:
Sleutelgeld toegangshek
Ligplaats Kajak:
Ligplaats Canadees:
Donateur bijdrage (minimaal):
Instructie (3 x instructie):
Bootgebruik verenigingsavonden,
1e jaar:
2e jaar:
3e jaar:
Boot, huur per dag,
Kajak
Canadees

Kopijsluitingsdata:
1 februari 2018.
1 mei 2018
1 augustus 2018
1 november 2018
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€ 47,€ 29,€ 0,€ 12,€ 45,€ 26,€ 33,€ 15,€ 15,€ 15,€ 50,€ 100,€ 5,€ 7,50

Website: www.kvdepeddelaars.nl

Contact: secretaris@kvdepeddelaars.nl
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Foto voorpagina: Tijdens het Afsluitend Weekend in Ossenzijl.
(Foto: Alex Behage)
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Redactioneeltje

Bij het verschijnen van een Peddelnieuws in december neigt een redactie
al gauw naar beschouwingen over familiaire gezelligheid en vrede- en
goedewensenoverdenkingen. Nou is daarop zichzelf niets mis mee maar
daar zijn andere bladen en instellingen beter in. Wij zoeken in ons
redactioneeltje naar de verbinding met kanovaren en andere
verenigingsactiviteiten, die in deze periode bijna geheel in winterse rust
liggen. Maar wel kan de blik alvast gericht worden op het nieuwe
vaarseizoen en wat de toercommissie ons daarin presenteert. Met het
toetreden van Marinus Kalkman wordt het langeafstandvaren weer wat
nieuw leven in geblazen en kan de horizon wat verder verlegd worden
dan de kop van de Vecht. Overigens, als gepensioneerden varen we met
enige regelmaat naar Hasselt om daar een koffiepauze te houden bij
Grand Café De Linde, naast het gemeentehuis van Zwarte Waterland.
Niet dat dat nou een lange afstandstocht is maar een leuk tochtje met een
hele leuke en lekkere stop. Met de kano te komen door naar de
kalkovens te varen. Twee maal 8 km. Ook op de fiets warm aanbevolen.
Bij de ledenmutaties lezen we o.a. over het vertrek van Marijke Bloks.
Dat is nou jammer hoor ik jullie al zeggen en daar zijn wij het mee eens.
Marijke, het ga je goed en mocht je van gedachten veranderen, je blijft
met je gulle lach een graag geziene gast.
Dan toch nog voor eenieder goede feestdagen en de beste wensen voor
2019!

Groet van de redactie.

Ledenmutaties
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Nieuwe leden:

Jan de Groot
Henriëtte Eikenaar

Opzeggingen:

Irene de Jong
Eric Wessels
Sjaak van Keulen
Jeroen van Mierlo
Marijke Bloks

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur heet je hartelijk welkom op de
Nieuwjaarsbijeenkomst
op

zaterdag 5 januari 2019

vanaf 16:00 uur
in het Speeltuingebouw aan de Geraniumstraat 1A te Zwolle.
Onder het genot van de traditionele oudjaarsversnaperingen en een
drankje luisteren we naar de inspirerende woorden van onze voorzitter,
kunnen we bomen over het vaarprogramma voor dit nieuwe jaar en
kletsen we de tijd vol met wat we zoal beleven of willen gaan meemaken.
Van harte welkom dus!
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Zwarte Waterzone.

Dit is de naam van het project dat als doel heeft de zuidzijde van het
Zwarte Water tussen Mastenbroekerbrug en Holtenbroekerbrug een
ingrijpende opwaardering te geven. In dit project werken Bemog
Projectontwikkeling, Gemeente Zwolle en het Waterschap Drents
Overijsselse Delta samen.
Na diverse overleggen met eigenaren, omwonende en andere
belangstellende heeft Bemog een aantal concept gebiedsvisies gemaakt
welke na een 2e overlegronde met alle partijen en de stedebouwkundige
tot een gebiedsvisie heeft geleid. Dit plan is ter goedkeuring bij de
Gemeente ingediend. In grote lijnen omvat dit plan nu woningbouw ter
plaatse van de bestaande jachthavens Dijkzicht, Stichting en gedeeltelijk
Hanze; groen + recreatie tussen Twistvlietbrug en Prinses Margriethaven
(bestaande ligplaats voor binnenvaartschepen) en tussen Prinses
Margriethaven en Holterbroekerbrug ligplaatsen jachten, kantoren e.d.
De oude werf van Leenman blijft als historisch erfgoed behouden.
In deze gebiedsvisie is de locatie voor de nieuwe haven van het ZWC (en
onze kanoloodsen) gepositioneerd ten zuiden van de Pr. Margriethaven
op de huidige werf van Henk Jacobs en een gedeelte van het
naastgelegen industrieterrein.

Ad de Wit.

Sleutels toegangshek.
Voor het toegangshek is door de Stichting een nieuw bedieningssysteem
gekocht zodat de problemen met het bedienen van het toegangshek tot
het verleden moeten gaan behoren.
Alle magneetsleutels (en de druppels van de ligplaatshouders) worden
vervangen door nieuwe druppels. Volgens planning komen deze begin
januari 2019, waarna de druppels aan de leden, die een magneetsleutel
hebben, worden verstrekt. Op een nader te bepalen tijdstip wordt het
oude systeem vervangen door het nieuwe en zijn de magneetsleutels niet
meer bruikbaar.
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Voor de magneetsleutels (en druppels) zijn wij de Stichting een borg van
€ 45,00 verschuldigd. Toen de magneetsleutels werden ingevoerd was de
borg voor een aantal leden (wij hadden toen in verhouding veel
studenten) erg hoog, de vereniging heeft toen besloten om garant te
staan voor deze borg. De leden betaalde in de guldentijd terug gerekend
€ 11,34 en later € 12,00 per magneetsleutel.
Enkele jaren geleden heeft het bestuur besloten om de borg voor de
sleutels gelijk te trekken met de borg die de Stichting hanteert, aangezien
de vereniging lang niet altijd de sleutels retour krijgt bij het beëindigen
van het lidmaatschap en dit ons dus geld kost. Bij het verstrekken van de
druppels moet het verschil tussen de betaalde en werkelijke borg worden
aangevuld. De hoogte van de betaalde borg is bij Freek Augustijn of
ondergetekende op te vragen. De nieuwe leden betalen al € 45,00 borg.
Namens het bestuur,

Ad de Wit

De Pensionados op een donderdagochtend op weg naar het
nieuwe restaurant in Hasselt. Tijd voor koffie met
appelgebak.

7

Van het Bestuur

Het toegangsbord bij het hek van ons haventerrein is verwijderd om
naam en logo’s te vernieuwen, nodig nadat ZVZ (Zeilvereniging Zwolle)
is opgehouden te bestaan en alle ligplaatshouders nu direct leden zijn van
het Zwolse Watersportcentrum ZWC evenals wij als Peddelaars.
De vraag van het stichtingsbestuur om ons logo aan te leveren voor
plaatsing op het nieuwe bord leverde binnen het bestuur de discussie op:
ons oude logo van 1932 of maar eens een nieuwe? Een nieuw logo schut
je zomaar niet uit broek- of rokzak dus het oude logo komt erop in de
kleur blauw.
Maar nu er toch een logodiscussie is ontstaan willen we een oproep doen
of er binnen onze club leden zijn die het aandurven om een nieuw
club/verenigingslogo te ontwerpen. Dus schroom niet, laat je
kunstzinnigheid niet versloffen en misschien staat jouw logo straks bij
ons nieuwe terrein de eerste 50 jaar te pronken, want veranderen doen
we niet zo gauw!
Namens het Bestuur,

Bert Klerk
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De Dorstige Olifant in de Veluwe Rally 2018

De Dorstige Olifant wilde er weer eens op uit. Een bestaande route,
maar dan toch anders dan anders. Dat leek haar wel wat. Aan het einde
van het kanoseizoen wordt de Veluwe Rally gevaren op de IJssel. Wat is
leuker om daaraan mee te doen? Maar nu in alle rust, op je gemak
genieten en niet te ver van huis. Een stuk varen wat niet zo vaak op het
programma staat. Wat nou als je in Hattem mag starten en dan naar het
eindpunt in Kampen vaart? Ja, dat is weer eens wat anders dan anders.
Goed plan, uitgedacht en uitgevoerd.
De laatste zondag van september was het zover. Negen uur bij de loods,
inpakken, opladen en op naar Hattem. Koffie, auto’s naar Kampen en
uiteindelijk ligt de C10 om 10.45 uur in het water, klaar voor de tocht.
De eerste kanoërs uit Deventer varen langs met zo’n gang, dat ze
vergeten zich te melden bij de net geïnstalleerde controle-/ eindpost
Hattem. Ze hebben er dan al 35 km opzitten.
Op ons gemak zakken we af richting Kampen. Bij het Zalkerveer, op een
strandje houden we pauze, lunchtijd. In het zonnetje met een beetje wind
is het aangenaam vertoeven op de IJssel. Af een toe komt ons een
vrachtschip tegemoet en worden we ingehaald door snelle kajak- en
kanovaarders.
En dan varen we al onder de brug van Kampen door, de jachthaven in
en zijn we bij het eindpunt van de Veluwerally. Ook wij gaan met
medailles en stickers als bewijs van deelname naar huis.
Het was weer een mooi , relaxed avontuur. Een dag op de IJssel.

Marjan Brouwer
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Filmdebuut van onze pensionados.

“Nog een keer, maar nu moeten de boten dichter bij elkaar, niet verder
dan zo’n acht meter uit elkaar, en dan varen in een rechte lijn vanaf de
witte brug richting de camera”. Aanwijzingen van Menno, de regisseur,
die samen met z’n broer Gerard, de cameraman, mooie plekjes van
Zwolle in beeld brengt. Die beelden zijn te saai zonder activiteiten
daarom heeft Menno contact gezocht met de Peddelaars en zo varen we
– de pensionados - nu op de Wijde AA en op de wal zijn Rieky Hofman
en Greetje Bruins ingeschakeld voor een picknick.
Aan het eind van de Rijnlaan is een mooie instapplek, waar een paar
vissers plaats voor ons maken. Zo varen we eerst de prachtige AA af
richting de Noorderkolk. Een breed, slingerend, water, vol spiegelingen
van luchten en groen. Bij de Noorderkolk zouden teveel obstakels zijn
om de boten over te kunnen dragen. We varen tegen een afsluiting met
balken bij het gemaal, waar links een boerderij staat. Hier is overdragen
onmogelijk. Maar links van de boerderij is nog een brede sloot, die leidt

Foto: Menno de Boer

naar de dijk, en daar is een mooie oever om uit te kunnen stappen. We
moeten het maar eens vanaf de kanoloods proberen.
We varen terug naar de Wijde AA en aan de overzijde staat de camera al
klaar. Ook Rieky en Greetje zijn gearriveerd voor de picknick. Maar eerst
worden de boten gefilmd. Het eerste shot moeten we vier keer overdoen
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voordat de cameraman tevreden is. De overwegend witte boot van Piet
mag niet voorop varen.
Ebo heeft een setje portofoons meegenomen en één ervan aan de
regisseur overhandigd zodat we contact kunnen onderhouden. Het blijkt
dat de portofoons op een kanaal zijn afgestemd dat ook in gebruik is
door een lokale babyfoon en Ebo verspreidt het geluid van een
voortdurend jengelende baby.

Foto: Menno de Boer
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Bij de volgende shots varen we vanaf de Wijde AA het noordelijke deel
van de AA op en omgekeerd. De picknicktafel is gedekt en de
lekkernijen zijn uitgestald. Rieky en Greetje moeten watertandend
wachten totdat de cameraman klaar is met het filmen van onze boten en
dat duurt erg lang.

Ons filmdebuut zal over enige tijd via internet te bewonderen zijn.

Ernst Noordhuis
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Pensionado’s op overlevingsoefening

Gesteund door de lange hete zomer en aangemoedigd door nog een
warme dinsdagavond, werd besloten om de donderdagmorgen er na
reddingoefeningen te houden in de Noorderkolk bij het zwemstrandje.
Zeg maar een soort BHV-oefening voor kanovaarders in nood (BHV:
Bedrijfs Hulp Verlening). Ebo had veel van deze oefeningen op You
Tube bestudeerd en vond in Ernst, Wim en Piet medeslachtoffers.
In de nacht van woensdag op donderdag was het gaan regenen en de
temperatuur kelderde behoorlijk. Wij ’s morgens op weg naar de
oefenplaats; het was inmiddels droog en er stond weinig wind. Ikzelf had
mij opgeworpen als fotograaf/filmer en hoefde derhalve niet het water
in. Zelden heb ik zo’n enthousiasme gezien bij pensionado’s om zich één
voor één om te laten kukelen om vervolgens met veel moeite, maar met
veel lol, weer in de boot zien te komen.
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De foto’s laten zien dat de omgeslagen kanoër aan de boot van “de
redder” gaat hangen om die in balans te houden zodat die de omgeslagen
boot kan leeg maken. Daarna moet “de drenkeling” zich op zijn boot
hijsen en met een soepele draaiing weer in zijn kuip terecht komen. Tot
zover hoe het zou moeten gaan en wat een eerste keer ook wel lukte.
Herhalingen ervan echter gingen minder vlotjes. Ja…. , de “oudjes”
kunnen er nog wat van, maar de leeftijd gaat wel een rolletje meespelen
gezien de inhoud van de Whatsappjes de avond erna.

Bert Klerk
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Tijdens het Afsluitend Weekend in Ossenzijl.
(Foto’s: Alex Behage)
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Wandelingen.
Op het gevaar af dat de Peddelaars als een wandelclub worden
afgeschilderd toch maar even aandacht voor twee wandelevenementen,
nou ja, evenementen?
1. Camping Chalet Weekend Stoumont.be, 20 – 28 oktober
Ondanks de minder uitbundige kleurenpracht dit jaar waren er toch zo’n
45 personen naar België afgereisd om al wandelend van de bossen en de
natuur te genieten. Arno en Annet deden dit jaar in Amerikaans Grenen
i.p.v. Belgisch Lariks e.d. Klinkt cryptisch maar ze zijn druk bezig met
het bouwen van een houten woning in eigen beheer en daar past een
ontspannen vakantie niet in. Valt er na al die jaren nog iets bijzonders te
melden dan dat het daar leuk toeven is? We worden met zijn allen ouder
en dat is ook aan de wandelingen te merken: korten en rustiger maar
toch nog met een ruime opkomst.
2. Zaterdag 24 november Wandeling met Chinees buffet
De gezellige avond was aan verandering toe vonden wij als bestuur en
wat doe je dan? Je experimenteert ergens mee en dat is een Chinees

Gezicht op het Zwarte Water vanaf Westerveld
buffet. Om de eetlust op te wekken is er voorafgaand, als aperitief, een
16

wandeling uitgezet. Vanaf de parkeerplaats bij de kanoloods zijn we de
Zwarte Waterdijk afgewandeld lang de roeivereniging, over de bult van
Westerveld, Langeholterdijk, Kolksteeg tot aan het Vledderdiep (AAlanden). Vandaar over het wandelpad langs de wijk en achter sportpark
Het Hooge Laar naar Holtenbroek. Tegen zessen waren we bij het
chineesrestaurant Ko Shing. Daar wachtte ons een voortreffelijk buffet
waar alle 25 personen echt van genoten hebben. Volgend jaar weer iets
anders bedenken.

Bert Klerk.
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Techniekavonden 2019

Om de techniek en het vaarplezier met je zeekano te vergroten hebben
we op dinsdagavonden in 2019 een aantal techniekavonden
georganiseerd. Het doel van deze avonden is, om de techniek van het
varen met je zeekano te oefenen en uit te breiden, zodat je naast je
gebruikelijke tochten ook in staat bent wat meer uitdagende situaties te
bevaren.
Tijdens deze avonden komen technieken aan bod zoals de boogslag, de
lage en de hoge peddelsteun, reddingstechnieken, enzovoort. Daarnaast
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de aspecten die bijdragen aan
veiligheid voor jezelf en de medevaarders. Hierbij kun je denken aan de
persoonlijke uitrusting die nodig is, maar ook aan hoe je samen als groep
een uitdagende tocht vaart.
Dit jaar vinden er twee series van drie techniekavonden plaats op de
dinsdag.. De tweede serie techniekavonden heeft dezelfde inhoud als de
eerste. Wanneer je een avond in de eerste serie mist, kun je die meedoen
in de tweede serie. Na iedere serie vindt een tocht plaats met een
uitdagend karakter, waarbij de kennis en vaardigheden van de techniek
avonden zullen worden ingezet. Voorwaarde aan deelname aan deze
18

tochten is dan ook, dat je hebt meegedaan aan de drie techniekavonden.
De deelname aan de techniekavonden is natuurlijk gratis.
Om mee te doen aan de techniek avonden, moet je over het volgende
beschikken:
Een (onzinkbare) zeekano met een goed sluitend spatzeil, geschikte
peddel, neopreen kleding zoals een long John, een anorak, een
reddingsvest, kanoschoenen en een hoedje. Eventuele aanvullingen
komen vanzelf aan de orde.
Binnenkort volgen de data en verdere informatie.
Groet,

Marinus Kalkman

Gezien in de stadsgracht.

(Foto: Freek Augustijn)
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Zwemmen in Nunspeet
Datum:

Zondag 20 januari 2019

Opgave:

Vóór woensdag 16 januari
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl,
òf 038-45 46 797

Contactpersoon:

Steffen Elgersma

Vertrek:

10.00 verzamelen bij de ingang van het
zwembad in Nunspeet
Adres
Zwembad De Brake
Oosteinderweg 19
8072 ZN Nunspeet
www.debrake.nl

Eén van de eerste activiteiten op het programma van het nieuwe jaar is
traditioneel het zwemmen. Vorig jaar was deze activiteit vervangen door
de zwembadtraining. Het jaar daarvoor was het de bedoeling om te
zwemmen in de Brake in Nunspeet, dit kon toen niet doorgaan i.v.m.
een verbouwing van het zwembad. Maar de verbouwing is klaar, dus dit
jaar zwemmen in De Brake in Nunspeet!
Er is een recreatie bad met maar liefst drie glijbanen, een Turks
stoombad, stroomversnelling, waterkreek en er is ook een 25 meter bad.
Volgens ons een zwembad waarbij er van jong tot oud en voor de hele
familie zwemplezier valt te beleven!
We verzamelen rond 10.00 voor de ingang van het zwembad De Brake
in Nunspeet waarna ieder op eigen kosten naar binnen gaat. Als we
uitgezwommen zijn (meestal rond 12.30) gaan we in de kantine nog even
gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie.
Eén consumptie wordt aangeboden door de vereniging.
Vooraf opgeven wordt zéér gewaardeerd in verband met de reservering
bij de kantine in Nunspeet. Zwemplezier voor de hele familie, komt
allen!

De Vaarcommissie
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Wandeling Dalfsen
Datum:

Zondag 10 februari 2019

Opgave:

Vóór 3 februari
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl

Contactpersoon:

Annet van der Veen

Vertrek:

10.00 uur vanaf de loods
Vertrekpunt Wandeling
De Horte, Poppenallee 39, Dalfsen

We wandelen vandaag de Mataram-route, die 5,5 km lang is. We
wandelen over landgoed “de Horte” en “Mataram”. De
landgoederen kennen een afwisseling van weilanden en bospercelen.
Mocht de route te kort zijn, dan lopen we er nog een rondje achteraan.
Na afloop gaan we naar café “Het oude station” in Dalfsen voor een
versnapering.

Annet van der Veen

IJspegeltocht
Datum:

Zondag 3 maart 2019

Opgave:

Vóór 27 februari 2019
vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, of
6-53861575

Contactpersoon:

Arno Siemann

Vertrek:

09.00 uur vanaf de loods

Een tocht voor diehards, mensen in neopreen, bikkels...
Het doel is om een niet al te lange tocht te varen, te genieten van de
winterse natuur. Neopreen verplicht.
We gaan naar de Wieden, bepalen in overleg de instapplaats. wie vaart er
mee?

Arno Siemann.
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Nog enekele foto’s van de Veluwerally. Fotograaf: Alex Behage
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Bestuur
Voorzitter

Marjan Brouwer
Kerkpadsblok 51
Voorzitter-at-kvdepeddelaars.nl

8131 WX Wijhe
0570-525653

Secretaris

Wim van Genne Kastanjelaan 13
Secretaris-at-kvdepeddelaars.nl

8051 NJ Hattem

Penningmeester

Ad de Wit
Molenweg 205
Penningmeester-at-kvdepeddelaars.nl

8012 WG Zwolle
038-4210615

Lid Vaarcommissie

Arno Siemann
Broekslag 24
Vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl

8131 AN Wijhe
0570-523937

Lid Beheerscommissie Freek Augustijn
Bouwkamplaan 13
Beheerscommissie-at-kvdepeddelaars.nl
Lid Redactie PN

8042 WG Zwolle
038-4213014

Bert Klerk
Goudplevierstraat 180 8043 JR Zwolle
Peddelnieuws-at-kvdepeddelaars.nl
038-4217046

Transportkostenregeling Peddelaars
Meerijden, met of zonder kano op dak
 Advies vergoeding:
per (enkele) kilometer: € 0,10 per persoon en € 0,05 per kano.
C10


De C10-bemanningsleden betalen ook een bedrag voor het
vervoeren van de C10: Per persoon, per 100 km: € 1,00
De vaarcommissie zorgt voor inzameling en afdracht van dit
geld.

Aandachtspunt: degene die de C10 (op de trailer) achter zijn auto
meeneemt, is daar zelf verantwoordelijk voor. De vereniging heeft geen
(WA)verzekering voor aanrijdingen/schade aan derden. Wellicht
verstandig om dit in je autoverzekering te checken.
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,
Voor detailinformatie van komende tochten: zie elders in dit Peddelnieuws of de komende edities.
Zie ook: www.kvdepeddelaars.nl.
Opgave voor tochten: vaarcommissie-at-kvdepeddelaars.nl, òf telefonisch bij het aangegeven
òf op de lijst i n de kanoloods.
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Vaarprogramma 2019
Za, 5 jan
Zo, 20 jan
Zo, 10 feb
Z0, 3 mrt
Vrij, 29 mrt
Zo, 31 mrt
Di, 2 apr
Za, 6 apr
Zo, 28 apr
Zo, 12 mei
30 mei-2 jun
7 - 10 jun
Za, 22 jun
Zo, 30 jun
Zo, 7 jul
Zo, 14 jul
31 aug – 1 sep
6 – 8 sep

Nieuwjaarsreceptie
Zwemmen in Nunspeet
Wandeltocht Dalfsen
IJspegeltocht Wieden
ALV
Snerttocht Wieden
1e Kanoavond
Doedag Loods
Tocht Beneden-Regge
Hasselt v.v.
Hemelvaartkamp Ruhrgebied
Pinksterkamp Meerwijck
Midzomeravontocht Wieden
Wildwatervaren Hardenberg
Rondje Vecht + BBQ
IJsseltocht
Trektocht
Zeeweekend
Afsluitend Weekend Belt20 22 sep
Schutsloot
Zo, 29 sep
Veluwerally
Za 5 okt
Doedag
19 – 27 okt
Herfstvakantie Stoumont
Za, 16 nov
Gezellige Activiteit
Za, 4 jan 2020 Nieuwjaarsreceptie

