
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Beste Stokvisrijdsters en -rijders, 
 
Hier even een berichtje van jullie voorzitter. 
In deze rumoerige tijden waarin we maar al te goed 
naar de berichten van media en onze Minister 
President luisteren, proberen we met ons allen de 
goede lessen te volgen.  
We laten ons niet gek maken en ook niet elkaar 
bang maken. 
 
Ik zelf kom uit een heel warm nest en wanneer er 
bij ons thuis iets naars gebeurde zeiden mijn ouders 
altijd: het is nooit zo duister of het wordt wel weer 
licht. Dat gezegde houd ik mij zelf ook altijd voor 
met een heel naar gebeuren.  
 

Nu weet ik dat niet iedereen hetzelfde is, maar proberen positief te denken is wel het 
proberen waard. 
Naar buiten kijkend zie ik een prachtig blauwe lucht en de vogels beginnen ’s morgens al 
met hun vrolijke gezang. Zet het raam open en geniet hier met volle teugen van. 
Even de tanden op elkaar zetten en er zullen beslist andere tijden volgen zodat we er dan 
weer samen op uit kunnen rijden met de scoots. 
 
Ik wens jullie allen een hele goede en vooral gezonde tijd toe, probeer er wat moois van te 
maken door elkaar eens een keer te bellen of indien mogelijk te mailen of appen.  
Zo blijf je toch een beetje op de hoogte en verlies je elkaar niet uit het oog.  
Het bestuur zal er zoveel mogelijk aan bijdragen om jullie ook op de hoogte te houden. 
Het wordt weer lente en het is nooit zo duister of het wordt wel weer licht. 
 
Wilma Kok – Scholten, Voorzitter 
     

 
 
 

Geniet van de lente, haal een frisse neus en  
kijk om je heen….. 
 
Ga naar de markt en  
zet een bosje voorjaar op tafel ! 
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Van het bestuur: 
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 
wensten we elkaar alle goeds en gezondheid. 
Nu doen we dat opnieuw: 
 
We wensen alle leden en vrijwilligers: 
 
ZORG VOOR ELKAAR  EN  BLIJF GEZOND ! 
 
Iedere week heeft het bestuur telefonisch contact 
met alle leden om even bij te praten. 
 

 
Van harte welkom: 
Wij heten Mevr. Strikker, Mevr. Hakeboom en dhr. Dijkstra van harte welkom als lid bij onze 
Scootmobielvereniging. Tevens zijn  we blij dat dhr. Peters zich heeft aangemeld als 
Verkeersregelaar. Ook al is dit een heel verwarrende tijd we hopen toch dat jullie je gaan thuis 
voelen bij de Stokvisrijders! 
 
Algemene Ledenvergadering: 

 
 

Herbenoeming bestuursleden: 
Het was het snelste agendapunt van de vergadering: de herbenoeming van de bestuursleden  
Joke van Tongeren en John Burger. Zij waren aftredend en allebei herkiesbaar. 
De vergadering hoefde niet lang na te denken en gaf hen een welgemeend applaus. 
Joke en John, we zijn ontzettend blij dat jullie je blijven inzetten voor de Stokvisrijders! 
 
Naamswijziging Deventer Stokvisrijders: 
Scootmobielvereniging De Deventer Stokvisrijders bestaat 15 jaar….we weten niet beter. 
Toch is er een goede reden voor het bestuur om na te denken over de naam van onze 
Vereniging. Al een aantal jaar komen onze leden en vrijwilligers niet alleen uit Deventer, maar 
ook uit Twello (gemeente Voorst). In Twello werd destijds nagedacht over het oprichten van  
een eigen scootmobielvereniging. Maar daar komt veel bij kijken en eigenlijk is de plaats ook 
te klein om altijd voldoende leden te hebben. 
Een gezamenlijke vereniging heeft nooit problemen opgeleverd en het bestuur is erg blij met 
de zeer enthousiaste en actieve leden en vrijwilligers uit Twello. Tevens ondervinden wij veel 
steun van sponsoren en EHBO-ers uit Twello / Voorst. 
Daarom heeft het bestuur voorgesteld om de naam van de Vereniging te wijzigen in: 
Scootmobielvereniging De Stokvisrijders. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering is na uitleg en gesprek ingestemd met dit voorstel. 
De datum van ingang is nog niet bekend en is afhankelijk van de te volgen procedure, statuten 
wijziging, notaris, enz. 



Statutenwijziging: 
Het bestuur heeft een aantal aanpassingen van de Statuten voorgesteld. Niet alleen de 
naamswijziging is van belang, maar in 15 jaar tijd zijn er natuurlijk ook veranderingen 
geweest. De voorgestelde wijzigingen stonden op de uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering en zijn besproken. De aanwezigen gingen akkoord. Helaas waren er niet 
voldoende leden aanwezig om in één keer het besluit tot wijziging te nemen. 
Afgesproken is dat alle leden nogmaals de gelegenheid krijgen om hun mening te geven.  
Dit kan schriftelijk bij het secretariaat tot en met 11 mei.  
 
 

Statuten:  Voorstellen tot wijziging  
 
Art. 1  De vereniging draagt de naam: Scootmobielvereniging De Stokvisrijders  
Art. 2.1  De vereniging heeft ten doel  gebruikers van een scootmobiel bij elkaar te 

brengen, hen gezelligheid en saamhorigheid te bieden en het gebruik van de 
scootmobiel als vervoermiddel praktisch en in recreatief  groepsverband te 
bevorderen.  

Art. 2.2  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van tochten, 
bijeenkomsten, het geven van advies, het promoten van het veilig rijden en 
belangenbehartiging.  

Art. 3.1  De vereniging kent leden. De rest van de tekst vervalt (waar dit betrekking 
heeft op ereleden)  

Art. 3.2 Wat betrekking heeft op ereleden vervalt 
Art. 3.3 Dit artikel vervalt, dit heeft betrekking op ereleden 
Art. 4.3  De eerste zin vervalt. Zin 2 en 3 blijven bestaan. Zin 4 vervalt. (dit heeft 

betrekking tot opzegging van het lidmaatschap) 
Art. 7  Samenstelling bestuur, max. 7 personen,  

Extra artikel toevoegen:  Het bestuur kan besluiten tot aanvulling met een 
adviseur.  Deze persoon heeft geen stemrecht. 

Art. 7.2  Extra artikel toevoegen:  Ten aanzien van de functies voorzitter, secretaris 
en penningmeester heeft het bestuur de mogelijkheid om één persoon die 
geen lid is van de vereniging aan te stellen. Met een maximum van één jaar 
kan een interim worden aangesteld voor de genoemde functies, waarbij het 
niet betalen van contributie bespreekbaar is. 

Art. 11.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 
afwezigheid door de vicevoorzitter of het langstzittende aanwezige 
bestuurslid. 

 

 
 

        In memoriam 
 
Vlak voor het printen van deze Nieuwsbrief, ontving het bestuur 
het verdrietige nieuws dat ons lid dhr. T. Sewrag is overleden.  
Helaas waren we er niet van op de hoogte dat mijnheer 
eerst ziek was, daarna werd opgenomen in het verpleeghuis en 
tenslotte verhuisde naar Apeldoorn. 
Hij was bij ons bekend als “de broer van Wedhwatie” en reed 
vooral graag met de tochten mee. 
De Stokvisrijders condoleren Wedhwatie en haar familie  
met zijn heengaan en wensen hen veel sterkte.  
 
 
 

 



 
Soepsoos 

 

 
 

 
 

Groentesoep met balletjes en heerlijk stokbrood met kruidenboter 
Corrie, wat was dat lekker ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieke Heppenhuis deelde dit gedicht 
voor ons op facebook. 
 
Dank je wel Mieke! 
 
 
 
 
 
 

 

 



Verkeersregelaars : vergaderen  …wel of niet? 
De afspraak was om op 14 maart een gezamenlijke bijeenkomst te houden van de 
Verkeersregelaars en het bestuur. Een soort werkoverleg. Iedereen kan dan zijn zegje doen 
over de uitvoering van onze taken, of we het goed doen, moet er wat verbeterd worden?. 
Zeg het maar! Maar ……toen kwam dat enge virus roet in het eten gooien.  
Of toch niet – toch maar bij elkaar komen?   JA dus. 
Nou…we kregen een dikke voldoende. De coördinatie is erop vooruitgegaan.  
Iedereen is geslaagd voor het jaarlijkse examen, dus er straks weer op uit! 
 
Uitwisselen van praktijkvragen: 
Er werden wat praktijkgevallen en examenvragen doorgenomen. Het belangrijkste is toch – 
en dat komt steeds weer terug in de examenstof – de veiligheid. Dit geldt voor ALLE 
deelnemers aan de tochten: de scootmobielrijders en de begeleiders.   
Voorbeeld: Als je als Verkeersregelaar met de groep de weg over wilt steken en een 
stopteken moet geven aan het tegemoetkomende verkeer, moet je dat op tijd doen, zodat 
de automobilist tijdig kan reageren (afremmen). Dat doe je dus op een behoorlijke afstand 
van de naderende auto. Is het een grote vrachtauto – laat maar passeren – en neem de 
volgende gewone personenauto. 
 
Afspraken naar aanleiding van Coronamaatregelen: 
Richtlijnen van de regering waren al bekend. Afgesproken werd dat in ieder geval alle 
activiteiten worden stopgezet tot 1 juni vanwege de kwetsbaarheid van onze leden. 
Het bestuur neemt geen enkel risico. 
De Verkeersregelaars worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via hun 
coördinator Dick Joustra! 

 

 

Met dank aan de Ark voor de fijne ontvangst en het verrassings gebak ! 
 

 
 

 

 
Heb je hulp nodig? 
 
www.betermetjeburen.nl/ 
 
 
 
 

 

 



PUZZEL PARTY  VAN  GEERHART 
 

 
 

 
 
 

 
1. Wanneer hebben we deze heerlijke hapjes opgepeuzeld? 
2. In welke straat woont dit varkentje? We komen er vaak met een tocht langs… 
3. Van wie is de scoot met deze prachtige versiering? 
4. Waar hangt de klok? 

 
De antwoorden op de vier vragen mag je doorbellen naar Joke: 0570 - 636909 
Zij noteert dan je naam en de nummers die je goed hebt. 
 
Onder de goede inzenders wordt een leuke prijs verloot! 
 

 
 

 
 
 

 De Stokvisrijders bedanken  
 alle mensen die zo goed voor 
 hen zorgen ! 
 
 
 

 

 



Vraag van Willy Kok:  hoe goed ken je Deventer? 
 

 
 

 
 
We zijn op zoek naar de juiste omschrijving van deze foto’s 
 
De antwoorden op de vier vragen mag je doorbellen naar Joke: 0570 - 636909 
Zij noteert dan je naam en de nummers die je goed hebt. 
 
Onder de goede inzenders wordt een leuke prijs verloot! 
 

 
 

 
 

 



Agenda:    
 

De Scootmobielvereniging organiseert in ieder geval geen activiteiten tot 1 juni, 
Vanwege de kwetsbaarheid van onze leden. 
Houdt er rekening mee dat deze periode waarschijnlijk veel langer zal worden – helaas! 

 
9 april Verrassing!  

Alle leden en vrijwilligers blijven thuis en ontvangen een verrassing. 
Met dank aan de organisatie en vooral John en Esther. 

 
10 april  Bevrijding van Deventer 
 Geen activiteiten in de stad, maar wel een dag om stil bij te staan. 
 75 jaar geleden werd Deventer door de Canadezen bevrijd. 
 
27 april          Koningsdag 
 Trakteer jezelf op iets van Oranje…..sinaasappel, oranjebitter of worteltjes 
  
1 mei Puzzelen  
 Dit is de laatste dag dat je Joke kunt bellen voor de puzzel antwoorden. 
 Onder de goede inzenders wordt een gezellig cadeautje verloot ! 
 
4 mei            Dodenherdenking 
5 mei  Bevrijdingsdag 

Geen activiteiten in de stad, maar wel dagen om stil bij te staan. 
 
11 mei  Statuten 

Laatste inleverdag van vragen / opmerkingen over de Statuten 
(zie elders in de Nieuwsbrief) 

 
16 mei            Songfestival – Europe Shine a Light 
  Aanvang 21.00 uur op TV - in heel Europa. 

 
 

 
April, mei, juni: Het BELTEAM van het bestuur blijft zoveel mogelijk telefonisch contact 
     houden met alle leden,  
                           vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen 
 

 
  

 
 
Redactie:          
Bijdragen: W. Kok (voorblad), W. Binnendijk (I.M.), D. Joustra (Verkeersregelaars),  
G. v. Nieuwenhoven (puzzel), W. Kok (puzzel), M. Heppenhuis (gedicht) 
Foto’s:       G. v. Nieuwenhoven, Deventer 
Informatie over de Vereniging is te vinden op:  
www.deventerstokvisrijders.nl en op onze facebookpagina 
Redactieadres: Pothoofd 208, 7411 ZG Deventer  // e-mail: wilma@binnendijk.com 

 

Met dank aan: 
         
 
 

 


