
 
 

 
 

 
 

 
 

Onze nieuwe Website is klaar! 
 
Ga naar: www.stokvisrijders.nl 
 

 
 
 

 
 

Beste Stokvisrijders, 
 
Wij zijn trots dat de nieuwe Website van onze Scootmobielvereniging klaar is. 
Drie maanden in Coronatijd, een paar dagen per week, alles per telefoon en mail…. 
We kenden elkaar nog niet persoonlijk en het is een prachtige uitdaging geweest. 
De bedoeling is om de Website up-to-date te houden, zodat iedereen goed op de hoogte 
blijft van het wel en wee van de Vereniging. 
Elders in de Nieuwsbrief lezen jullie hoe het bestuur Oud & Nieuw vierde bij de start. 
 
Veel plezier met lezen en kijken,  
Ria Lübbe (web beheerder) en Wilma Binnendijk (secretariaat) 
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Van het bestuur: 
Tijdens het maken van deze Nieuwsbrief zijn de maatregelen weer aangescherpt. Het virus 
laat ons nog lang niet los. Dat betekent dat de komende maanden er geen gezamenlijke 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Verschrikkelijk, maar dat is niet anders. 
Daarom zijn we extra blij dat de Twello Tocht kon doorgaan! Dank aan alle mensen die dit 
mogelijk hebben gemaakt want het was een enorme klus. We kijken terug op een prachtige 
dag en gelukkig hebben zich daarna geen zieken bij ons gemeld.  
 
Lief en leed: 
De afgelopen maanden maakten we ziekte en overlijden van Stokvisrijders mee. We hebben 
steeds geprobeerd om zo goed mogelijk mee te leven en waar dat kon er te zijn op de 
momenten dat dit belangrijk was. We namen afscheid van Dineke Doldersum en Theo 
Kogelman. Onze voorzitster schreef naar goed gebruik een In Memoriam. 
Tevens kregen we bericht dat ons vroegere lid mevr. Ans Pothaar is overleden. 
 
Er waren ook zeer vrolijke momenten, er gingen bloemen naar de Bruidsparen in ons 
midden: Ria en Rob Hulshoff (50) en Corrie en Tonnie Wolters (55). 
We wensen jullie nog heel veel fijne en gezonde jaren samen! 
 
Naamswijziging en Statutenwijziging: 
Er wordt hard gewerkt door het bestuur en de notaris aan de formele Naams- en 
Statutenwijziging. Wij hopen de stukken te kunnen tekenen op de volgende 
bestuursvergadering, eind oktober. Dan wordt er weer een stukje geschiedenis van onze 
Vereniging geschreven. 
 
De notaris heeft goed bekeken hoe de Algemene Ledenvergadering gezorgd heeft voor een 
juiste besluitvorming. Op aanraden van de notaris wordt er nog 1 wijziging toegevoegd met 
betrekking tot de besluitvorming over statutenwijzigingen. Namelijk het feit dat twee derde 
van de stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn komt te vervallen, aangezien dit voor 
onze Vereniging nooit haalbaar zal zijn. 
 
De nieuwe Statuten zijn ook gericht naar de toekomst. De mogelijkheid om leden voor een 
vergadering langs elektronische weg op te roepen en het gebruik van elektronische middelen 
om te vergaderen, zoals Zoom of Skype worden genoemd. Deze zaken zijn voorlopig voor 
onze Stokvisrijders nog “ver van ons bed”, maar horen wel bij en moderne organisatie! 

 

 
 

In Memoriam 
 

Op zondagmorgen 12 juli 2020 hebben wij met een 
kleine delegatie afscheid genomen van ons oudste lid 
Dineke Doldersum Kusters. 
Zij was een trouw lid die zoveel mogelijk probeerde 
aanwezig te zijn tijdens de scootmobieltochten. 
Zij hield ook veel van de andere activiteiten zoals het 
maken van kersttbakjes. Ondanks haar belemmering 
doordat zij slecht kon horen, genoot ze op haar 
manier toch van de gezelligheid van onze Vereniging. 
 
Wij zijn blij dat zij lang in ons midden was en zullen 
haar met respect gedenken. Haar laatste tocht is zij 

alleen begonnen en wij wensen de familie die zij achterlaat heel veel sterkte. 

 

 



 
  In Memoriam  

 
Op 10 augustus 2020 werd Theo Kogelman op zijn 
lievelingsmuziek van Suliko door kinderen en kleinkinderen  
De Omarming in Zutphen binnengedragen. 
Theo zelf was ruim veertig jaar koorlid in Schalkhaar.   
 
Bij De Stokvisrijders was hij bijna 10 jaar lid. Hij deed 
heel veel voor de Vereniging. Hij zette zich in om  
sponsoren en grote prijzen binnen te halen en hij 
zorgde vooral voor de kerstdagen voor de traditionele 
kerstbroden. Samen met andere bestuursleden 
verzette hij daar heel veel werk voor. 
Als Verkeersregelaar was hij ook jaren actief. Hij 
regelde destijds de examens in Raalte en had ook daar 
goede contacten met de plaatselijke politie. 

 
Zijn interesse was altijd heel groot en hij was duidelijk aanwezig met zijn lach en ook met 
een stevige discusssie over politiek hetgeen hem erg interesseerde.  
Tijdens zijn afscheid werd gesproken over loslaten en laten gaan. Ook wij moeten Theo 
loslaten en zullen hem node missen. Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte en 
zullen Theo in onze gedachten houden.   
      

 
 

 
Even kennismaken, een aantal Stokvisrijders kwam haar al 
tegen bij de Twello tocht: 
 
Ik ben Margreet Strikker, ben 57 jaar en trotse moeder van 2 
dochters en oma van 2 kleinzonen. En bonusmoeder van 2 
dochters en oma van 3 bonuskleinkinderen. Sinds kort ben ik 
weduwe. Ik ben in aanraking gekomen met de Stokvisrijders 
via mijn schoonzus Rita Rood. 
 
Jammer dat ik nog niet iedereen heb kunnen ontmoeten maar 
ik wil wel even kwijt dat ik het zeer op prijs stel dat er gebeld 
wordt en dat ik namens de Stokvisrijders een bloemetje heb 
gehad. Doordat ik ongeneeslijk ziek ben, ben ik in een 
scootmobiel terecht gekomen. Voorheen was ik erg actief bij 
de muziekvereniging. Ik hou van de natuur en mensen om me 
heen. Ook kan ik me vermaken met Diamond Painting. Ik vond 

het fijn om mee te rijden en hoop dat nog vaak te kunnen doen! 
 
Pas op jezelf en blijf gezond, Margreet Strikker-Schuilenborg  
 

 
 
St. Fooruit is verhuisd van de Hofstraat naar: 
 
BIERSTRAAT 54, 7416 AM DEVENTER 
Tel. 0570 – 641795  //  welkom@fooruit.nl 
 

 



 
 
 

Bert  
dankjewel !! 

 
 
 
 
 
 

 
Het bestuur heeft Oud & Nieuw gevierd op 19 augustus! 
Onze nieuwe website ging op 18 augustus online. Dat was natuurlijk reden voor een feestje. 
Bert Breedveld heeft 10 jaar lang voor onze website gezorgd. Nu was het tijd om afscheid te 
nemen en Bert te bedanken voor alle inzet gedurende deze tijd. Hij ontving een attentie van  
onze voorzitster Wilma Kok. 
Daarna kregen Ria Lübbe en Wilma Binnendijk een bloemetje als dank voor hun werk aan de 
nieuwe website. Ria neemt het stokje van Bert over. Zij gaat onze site up-to-date houden. 
Met vragen of wensen kunnen de Stokvisrijders terecht op het secretariaat. 
Het bestuur is blij dat er mensen als Bert en Ria zo enthousiast klaar staan voor de Vereniging! 
 

 
 
Zomerfoto’s: 
Helaas is aan de oproep om deze zomer foto’s te maken als er buiten wat leuks te beleven viel 
weinig gehoor gegeven. Maar gelukkig mochten we wel even meekijken naar het uitstapje van 
familie Slag op Texel. Brengt dit het bestuur op ideeën voor volgend jaar? 
 

  
 

 
 
De Vrijwilligerscentrale heet voortaan: 
 

 
 

 



Onze Scootmobielvereniging mag weer deelnemen aan de actie Rabo ClubSupport ! 
 
De actie duurt van 5 – 25 oktober 
 

 
 

We vragen aan de leden van Rabobank Salland om op onze Stokvisrijders te stemmen. 
En we vragen de Stokvisrijders om allemaal te vertellen over deze actie aan familie, 
vrienden, bekenden, de buren, je hulp, de thuiszorg…. Wie je maar kent! 
 
Vanwege de beperkingen en (soms) de leeftijd van de Stokvisrijders behoren onze leden tot 
een zeer kwetsbare groep in deze Coronatijd en gebruikelijke activiteiten zijn niet mogelijk.  
Daarom gaan we in de winterperiode Activiteiten op Afstand organiseren. 
Het bedrag dat we met de actie hopen te ontvangen wordt besteed aan deze Activiteiten! 
 

Stem op ons in de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport 
 

 
 
Een hart onder de riem van Steekje Los:  

 
 
 
Berlinda en Helma waren er (net als alle 
Stokvisrijders) erg blij mee en  
stuurden foto’s! 
 
 
 

 

 



Twello Tocht op zaterdag 26 september (de enige tocht in Coronatijd) 
 

 
 
Verzamelen op Het Vogeleiland….op afstand 
 

 
 

 
 

Altijd fijn om elkaar weer te zien en een verrassing waar we heen gaan…. Indo Garden! 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Iedereen hartelijk bedankt voor deze tocht…. we kunnen er weer even tegen…. 
BLIJF ALLEMAAL GEZOND !! 
 

 



Agenda:   
OKTOBER – NOVEMBER - DECEMBER  
 
Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief zijn 
de maatregelen weer aangescherpt.  
Besmettingen nemen snel toe en we moeten dus 
voldoende afstand houden. 
Dat betekent dat de Stokvisrijders voorlopig nog 
geen grote activiteiten kunnen organiseren. 
Dat is heel jammer maar het is niet anders! 
 
 
 
 

Soosmiddag:  Nog geen soos op maandag, zodra dit weer mogelijk wordt krijgt iedereen 
                     uiteraard bericht, ook over de regels die dan zullen gelden. 
 
Bingo:           Nog geen Bingo, zodra dit weer mogelijk wordt krijgt iedereen 
                     uiteraard bericht, ook over de regels die dan zullen gelden. 
 
Oktober:  Actie Rabo Clubsupport, 5 – 25 oktober 

 Leden van de Rabobank Salland kunnen hun stem uitbrengen op onze 
Vereniging. Zie voor informatie in deze Nieuwsbrief en op onze website. 

  
November: Sinterklaas komt er aan 

Bedenk een leuke verrassing voor je hulp, de thuiszorg of je buren.  
Ze staan het hele jaar voor ons klaar.  
Foto’s van je verrassing mogen naar het secretariaat. 

 
December: De donkere dagen voor Kerst  

Pak zelf de telefoon en bel een Stokvisrijder. Iedereen kan in deze tijd een 
opkikkertje goed gebruiken! 

 
Voor oktober, november en december: 

- 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! 

 

 
 
Redactie          
Bijdragen: W. Kok (I.M. D. Doldersum, T. Kogelman), M. Strikker (kennismaken)  
Foto’s:       R. Lübbe, J. Burger, A. Pluim, fam. Slag, H. Derks, B. Wagenaar   
Informatie over de Vereniging is te vinden op:  
www.stokvisrijders.nl en op onze facebookpagina 
Redactieadres: Pothoofd 208, 7411 ZG Deventer  // e-mail: wilma@binnendijk.com 

 

Met dank aan: 
         
 
 
 

 

mailto:wilma@binnendijk.com

