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Bruidspaar Duco en Mieke van harte gefeliciteerd!

Beste Stokvisrijders,
Wij hebben in deze Corona tijd heel mooi en goed nieuws dat wel eerst geheim moest
worden gehouden. Ons bestuurslid Duco Saadhoff ging trouwen met Mieke Van Stokkum en
ondergetekende wist hiervan. Ik heb het bestuur opgetrommeld om zo het bruidspaar te
verrassen met een Lang zullen ze Leven en een attentie namens alle Stokvisrijders.
Wij hopen dat zij nog vele gezonde jaren samen mogen genieten!
Voorzitter Wilma Kok

Onze voorzitter schrijft verder:
Wij zitten nu bijna vier maanden in een hele nare situatie die Corona heet.
Een vervelende pandemie heeft zich over heel Nederland en de wereld verspreid.
Wij konden met onze Vereniging geen kant op. Dat wil zeggen: de tochten waar iedereen zo
van kan genieten konden helaas geen doorgang vinden. En sterker nog: ook de Soos en
andere activiteiten zoals de Paasbakjes maken, Bingo en de bestuursvergaderingen gingen
niet door.
Gelukkig hebben zich geen Corona-zieken bij ons gemeld. Daarentegen weten we inmiddels
wel dat een aantal Stokvisrijders te kampen hebben met ernstige ziekten. We houden elkaar
op de hoogte en sturen hen waar van toepassing kaarten of een bloemetje.
We gaan positief verder met elkaar:
Het Belteam dat direct is opgericht toen onze activiteiten moesten stoppen, probeert
wekelijks contact te houden met alle leden. Regelmatig telefoon of soms een kaartje
betekenen veel voor alle mensen die zich voor een groot deel afzijdig moeten houden.
De tulpen met Pasen, de aanvraag van het plaatje Op een mooie Pinksterdag bij RTV Oost
met Pinksteren en een attentie bij deze Nieuwsbrief….de Stokvisrijders denken aan elkaar!
Wanneer er weer tochten gereden kunnen worden, is momenteel nog niet te voorspellen.
Maar zodra dit weer verantwoord is, zullen wij alles in het werk stellen en alle Stokvisrijders
dit te laten weten per brief.
Heb dus nog even geduld. Een rondje rijden met een paar clubgenoten kan geen kwaad, als
daarbij de RIVM regels maar niet vergeten worden.
Ik wens u allen veel gezondheid en sterkte, probeer ondertussen van de dagelijkse dingen en
het mooie weer te genieten.
Jullie voorzitter, Wilma Kok
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Wim en Annie Stormink gefeliciteerd met jullie 50 jarig Huwelijksfeest
Wij wensen jullie nog veel goede jaren samen!

In Memoriam
Donderdag 25 juni kregen we het droeve bericht dat
Mevr. Willie Pels is overleden.
Het pad van Willie ging niet over rozen. Ze heeft haar
echtgenoot verloren, haar levenspartner, een schoondochter
en een paar maanden geleden haar dochter.
Een zware dobber was ook nog eens haar ziekte die ze niet heeft
kunnen overwinnen.
Willie was nog niet zo heel lang lid van onze Vereniging maar
de keren dat ze meeging vond ze het heel leuk.
Wij gunnen haar van harte de rust waar ze zo naar verlangde en
wensen haar nabestaanden heel veel sterkte om ook dit verlies
te verwerken.
In onze harten leeft Willie voort als een sterke en gezellige
vrouw die veel voor anderen overhad.
Rust in vrede en wij zullen je gedenken.

Tulpen van Tulpenkwekerij De IJsseltulp

Met Pasen tulpen op tafel voor alle Stokvisrijders….daar komt veel voorbereiding bij kijken!
. Het belteam waarschuwde iedereen: niet op donderdag van huis: binnen blijven!
. De IJsselkwekerij pakte alle tulpen voor ons in (info: www.ijsseltulp.nl)
. Esther en John maakten veel kilometers en brachten de tulpen bij iedereen aan huis
. De telefoon en de mail van het secretariaat waren het hele weekend zwaar overbelast.

Van het bestuur:
Zelfs in deze tijd mogen wij een nieuwe vrijwilligster verwelkomen!
Ria Lübbe heeft zich gemeld om te helpen met onze nieuwe website. Inmiddels is zij
samen met secretaris Wilma Binnendijk hard aan de slag.
Wij wensen Ria een fijne tijd bij de Stokvisrijders en veel plezier met haar werk voor ons!

Ria Lübbe stelt zich voor:
Dag leden van Scootmobielvereniging,
Ik wil mij even voorstellen. Mijn naam is Ria Lübbe (61
jaar) en ik woon in Deventer met mijn man Rolf en onze
Duitse Herdershond Jente. We hebben 3 uitwonende
kinderen en inmiddels zijn wij ook opa en oma geworden
van 2 prachtige kleindochters van 5 en 7 jaar.
Mijn allergrootste passie was en blijft de hondensport,
maar helaas kan ik door mijn gezondheid geen actieve
hondensport meer uitoefenen wat ik mijn hele leven heb
gedaan. Ik kon dit zeer slecht accepteren en vond het erg
moeilijk om een andere invulling/hobby aan mijn leven
te geven.
In het voorjaar heb ik een WordPress cursus gevolgd om te leren een website te
ontwikkelen. Boven verwachting had ik de smaak zo te pakken, ook omdat ik het in mijn
eigen tempo kon bepalen en zo is mijn nieuwe hobby geboren.
Daarnaast ben ik eens gaan zoeken op een functie bij de vrijwilligerscentrale en ik zag een
oproep staan van de Scootmobielvereniging om een website te bouwen en ik dacht ik trek de
stoute schoenen aan en meld me aan.
Wilma en ik hebben diverse keren telefonisch contacten gehad voor het ontwikkelen van
een nieuwe website. Het contact verliep bijzonder goed ook al hebben we elkaar nog nooit
in levende lijve gezien. We hadden afgesproken dat ik een test website ging ontwikkelen en
Wilma heeft dit verder uitgezet naar de bestuursleden toe. Zo gezegd zo gedaan.
De test website was goed ontvangen en natuurlijk moeten er altijd nog dingentjes aan
veranderen. Een website moet groeien en bloeien net als een plant en ik probeer er samen
met jullie iets moois van te maken.
Vanaf nu af aan ben ik heel officieel jullie webdesigner geworden en ik hoop jullie na de
coronabeperkingen allemaal eens een keer in levende lijve te ontmoeten, blijf gezond!
Hartelijke groet, Ria

Dus: niet klagen als je de telefoon van het
secretariaat steeds in gesprek krijgt:
De dames zijn bezig met de website !!

Vervoer van de scootmobiel met de regiotaxi in Coronatijd:
Momenteel mag de scootmobiel niet mee in de Regiotaxi. De directeur van PlusOV schrijft
hierover:
"Over de scootmobielen het volgende. Wij vervoeren ze niet, ook al kan dat in onze ogen
wel. We vervoeren geen scootmobielen omdat het vervoersprotocol dat op advies van het
RIVM is opgesteld door de KNV en vakbonden voorschrijft dat het niet mag. Wij doen ons
best om het protocol op dit punt aangepast te krijgen."
Heel vervelend allemaal voor onze scootrijders die graag gebruik maken van de Regiotaxi.
Dit probleem krijgt landelijke aandacht.
Onze Vereniging werd benaderd door het TV programma Goedemorgen Nederland voor het
maken van een reportage.
Op vrijdagmiddag werd Riekie v.d. Velde geïnterviewd en op zaterdagmorgen 6 juni zaten
we voor de televisie. Het was echt te kort dag om iedereen op de hoogte te brengen.
Maar voor wie de reportage met Riekie wil terug kijken, dat kan via deze link:
vanaf 10:10 minuut:
https://www.npostart.nl/goedemorgen-nederland/06-06-2020/POW_04671562
Fooruit houdt in Deventer een vinger aan de pols. Er worden Kamervragen gesteld en de
minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink maakt zich er sterk voor. We volgen het nieuws
en brengen iedereen op de hoogte wanneer er veranderingen zijn.

Reizen met een beperking met de trein
Op de website van de NS staat:
Ook als je een beperking hebt, moet je probleemloos kunnen reizen met de trein. NS helpt je
graag om jouw reis zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doen we door diensten en faciliteiten te
bieden die helpen bij jouw treinreis en op het station. Denk aan NS Reisassistentie, voorzieningen
in de trein, goede reisinformatie, een OV-Begeleiderskaart of een OV-chip Plus abonnement.
Op dit deel van NS.nl vind je alle informatie over reizen met een beperking.

Nu ons land te maken heeft met
het coronavirus, wordt het proces
van NS Reisassistentie (deels)
aangepast. Lees er alles over
op de bijbehorende pagina.
Voor je op reis gaat:
Kijk naar de laatste informatie op:

https://www.ns.nl/reisinform
atie/reizen-met-een-beperking
en bel zodat je niet voor verrassingen
komt te staan!

Naams- en Statutenwijziging:
Zoals bekend is, zijn wij bezig met de Naamsverandering van de Vereniging. Hiervoor heeft de
Algemene Ledenvergadering reeds toestemming gegeven. Voor de toestemming om de Statuten
aan te passen, haalden we niet helemaal het aantal benodigde stemmen. Daarom konden alle
leden tot 11 mei hun opmerkingen alsnog schriftelijk inleveren bij het secretariaat.
Aangezien niemand van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, kan het bestuur nu de
volgende stappen ondernemen. Wij zijn momenteel in contact met het Notariskantoor
Smalbraak om onze wens tot verandering te realiseren.
Uiteraard houdt het bestuur de Stokvisrijders op de hoogte!

Puzzel uitslag Voorjaarsnieuwsbrief:
Eigenlijk is het de organisatoren van de Puzzelwedstrijd een beetje tegen gevallen.
Er deden slechts 10 personen mee. Waren de foto’s te moeilijk of zijn Stokvisrijders geen
puzzelaars….we zullen het nooit weten…
Oplossing Hoe goed ken je Deventer (W. Kok):
Stokvis, Muntentoren, Vrouwengevangenis, Wilhelminafontein
Oplossing Puzzelparty (G. v. Nieuwenhoven):
Hapjes Alg. Ledenvergadering, varken in de Gibsonstraat, scoot van Ietje, klok in De Ark
En de winnaars zijn: Riekie en Anton !

Riekie had van beide puzzels alle antwoorden goed en Anton viel door loting in de prijzen.
Met dank aan Joke, zij zat “uren” aan de telefoon om alle antwoorden te noteren.
Met dank aan John die de prijzen aan huis bracht en de foto’s maakte.
Met dank aan Maarten die de verloting verrichtte (tijdens een telefoongesprek met Joke).
Tot slot ook met dank aan VVV Deventer: terwijl alle winkels dicht waren vanwege de RIVM
regels, mochten wij eenmalig contant aan de deur afrekenen en zorgden de medewerkers
dat de dozen Bijtjes feestelijk ingepakt werden!

ZOMERFOTO’S
Wie op pad gaat met de scoot en onderweg een leuke foto maakt, mag deze inleveren
bij het secretariaat. Grote kans dat deze dan in de volgende Nieuwsbrief staat !

STEEKJE LOS GAAT LOS VOOR DE STOKVISRIJDERS !!
Een veel gehoorde uitdrukking in deze tijd is: “Iemand een hart onder de riem steken!”
Er werd een plannetje gemaakt om opnieuw bij de Nieuwsbrief iets vrolijks te geven aan
alle Stokvisrijders. Na overleg van onze penningmeester Riekie met Toos Breedveld
(beroemd door het Seniorencafé in De Ark) ging de handwerkclub Steekje Los aan de slag.

Het resultaat van heel wat uurtjes noeste arbeid ligt nu naast de Nieuwsbrief bij iedereen
op tafel: Een Hart onder de Riem als sleutelhanger.
Het Klavertje staat voor geluk en dat wensen we alle leden en vrijwilligers!
Riekie en Wilma Kok brachten een Bedanktaart voor de dames Lies, Gerri, Petra, Christiana,
Jessica (niet op de foto) en Toos. Wat leuk dat jullie zoveel uur voor de scootmobielrijders
bezig zijn geweest.
Bedankt voor deze verrassing en wij wensen jullie ook alle goeds en gezondheid!

75 jaar Vrijheid van Deventer
Helaas konden veel activiteiten rond de bevrijding van Deventer en omgeving niet doorgaan.
Street Art Streets organiseerde
deze muurschildering die goed te
zien is vanaf de Wilhelminabrug.
Het werk is gemaakt door de
Deventer kunstenaar Will-Yoow.
Twee duiven maken het lint om
Deventer los en openen de weg
naar de Vrijheid. De kleuren zijn
echt Hollands en het IJsselfront
kent iedereen.
Een verwijzing naar deze Corona
tijd is het hart voor de zorg!
De moeite waard om een keer te gaan kijken naar dit nieuwe Vrijheidsmonument!

Agenda:
Deze agenda voor juli, augustus en september ziet er nog heel anders uit
als dat we gewend zijn!
Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief is de voorlopig laatste Persconferentie geweest.
Hierin werden allerlei verruimingen van de Maatregelen genoemd.
Dat is heel plezierig, maar het betekent ook: goed opletten en afstand houden!
Wil je op bezoek in een verzorgings- of verpleeghuis of in het ziekenhuis, informeer dan
even wat de afspraken zijn. Deze kunnen nog zeker verschillen!
Soosmiddag: Nog geen soos op maandag, zodra dit weer mogelijk wordt krijgt iedereen
uiteraard bericht, ook over de regels die dan zullen gelden.
Bingo:

In juli en augustus heeft de Bingocommissie altijd vakantie.
Wanneer het weer mogelijk is om in september een Bingo te organiseren
krijgt iedereen hiervan bericht.

Juli:

We hopen op een mooie zomer en halen af en toe een ijsje.
Er worden (nog) geen tochten georganiseerd. Het bestuur heeft hier met
elkaar over gesproken en vindt dat op dit moment nog niet verstandig.

Augustus:

Afspraakje op een terras.
Stokvisrijders houden van gezelligheid, al is dat op afstand. Bel een maatje en
ga samen ’s morgens als het nog niet druk is een lekker kopje koffie drinken.

Zomertijd:

Wat wel mogelijk is, dat doen de Stokvisrijders.
Maak een afspraak met een andere Stokvisrijder en rijdt samen een
ommetje. Pak je Routeboek uit de kast en zoek een leuke tocht uit!

September: Wat kan er wel?
Het bestuur houdt de vinger aan de pols… we houden de Stokvisrijders op de
hoogte. Kan er een tocht georganiseerd worden, dan krijgt iedereen
informatie per brief!
Voor juli, augustus en september:
- Het BELTEAM houdt zoveel mogelijk contact
- Wie jarig is, krijgt een kaartje (dankjewel Corrie!)
- Als er wat aan de hand is, neem contact op met het bestuur
- En we blijven HANDEN WASSEN en AFSTAND HOUDEN!
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