Marchien Jantje Zwitsers
- de oudste inwoner van Overijssel D. HesselinkZweers

In het vorige nummer stond het artikel ‘Tweehonderd jaar Burgerlijke Stand’. Hierin werd
geschreven dat de oudste inwoner van Hardenberg aller tijden, mevrouw Zwitsers, in 1993 haar
107de verjaardag vierde. Attente lezers wezen ons erop dat ze toen haar 108ste verjaardag
vierde en dat dit niet haar laatste was. Ze stierf op 16 januari 1995, op ruim 109-jarige
leeftijd.
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