
  

 

Nieuwsbrief 

2020 - 4    

 

 

Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een Goede Jaarwisseling ! 

 

 

 

Deventer heeft dit jaar een prachtig versierde binnenstad.  

Het is een feest om door de straten en over de pleinen te wandelen of te rijden. 

Omdat het al vroeg donker is, hoef je niet te wachten tot ’s avonds om van de lichtjes te genieten. 

Dit lichtjesfeest is een echte aanrader in deze sombere tijd en duurt nog tot 4 januari ! 

 

 



 

Van onze voorzitter: 

Beste leden en vrijwilligers van De Stokvisrijders.  

Over de schouder kijkend hebben we een heel apart jaar bijna achter ons liggen.  
Een jaar waarin heel veel is gebeurd.  
 
Er zijn ons leden ontvallen door ziekten, de Corona melde zich onaangekondigd aan en er zijn  
diverse leden opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het bestuur heeft beslist niet stil gezeten.  
Wij hebben in de Algemene Ledenvergadering besloten de naam te wijzigen en gaan thans door als  
Scootmobielvereniging De Stokvisrijders. Vervolgens moesten we naar een ander onderkomen  
uitkijken i.v.m. de vergaderingen. De huisvesting van Fooruit kon ons geen onderdak meer bieden.  
De Ark is nu ons huidige vergaderadres. 
 
Wij hebben afgesproken een Belteam te vormen zodat wij onze leden vrij regelmatig kunnen bellen  
en hen op deze manier op de hoogte kunnen houden van het wel en wee van onze Vereniging. 
Voor het volgend jaar hopen wij dat de tochten toch zoveel als mogelijk gereden kunnen worden  
met veel gezondheid indien het wordt toegestaan. 
 
Ik wens u allen in welke hoedanigheid dan ook toch fijne Kerstdagen en een gezegend gezond  
Nieuwjaar. We moeten de schouders er zelf proberen onder te zetten om er wat van te maken. 
 
Wilma Kok – Scholten,  
Voorzitter van De Stokvisrijders 
 

 

Van het bestuur: 
In de vorige Nieuwsbrief stond hoe het bestuur met de notaris aan het werk was om officieel de  
naam van de Vereniging en de Statuten te kunnen veranderen. Op de bestuursvergadering van  

28 oktober konden de stukken getekend worden in het bijzijn van notaris mevr. L. Thijssen. 
 

 
 

 
 
Een belangrijk moment in onze geschiedenis: 
Voortaan Scootmobielvereniging De Stokvisrijders ! 
 

 



In Memoriam 

                                        Geerhart van Nieuwenhoven 

De Stokvisrijders wisten dat je erg ziek was. Maar dat het  
allemaal zo snel zou gaan hadden wij niet verwacht. 
Je hebt veel voor onze Vereniging gedaan en betekend.  
 
Gekscherend noemde ik je ook dikwijls onze “hof-fotograaf  
Paul Huf”. Je hebt veel mooie foto’s voor ons gemaakt, 
Onder andere ieder jaar onze groepsfoto.  
 
Praktisch overal deed je ook aan mee en wij konden altijd  
een beroep op je doen. 
Samen met Dorien heb je van veel mooie tochten en 
activiteiten kunnen genieten. 
 
Als laatste nalatenschap heb je ons jouw speciale toeter  
geschonken, alsof je het aan voelde komen dat je geen  
tochten meer zou kunnen rijden met ons. 
Het toetergeluid zul jij niet meer horen maar in onze 
gedachtenis blijf je bij ons. 

 
Een erehaag hadden wij je graag gegund en was aan jou zeker besteed geweest maar vanwege  
Corona kon dat helaas niet plaatsvinden. Dorien rijdt verder met ons en wij wensen haar veel sterkte. 
Geerhart rust zacht en we blijven je gedenken. 
 

 

 

Dorien van Nieuwenhoven schrijft: 

Hierbij wil ik iedereen die mij een kaartje heeft gestuurd na het overlijden van mijn Geerhart  

heel hartelijk bedanken. Het heeft mij enorm gesteund. 

Dankjewel allemaal, Dorien 

 

 

Van het bestuur, vervolg: 
De formele veranderingen hadden tot gevolg dat ook onze huisstijl en het drukwerk moest worden 
aangepast. Dit was opnieuw een flinke klus die inmiddels geklaard is.  
Nu zal nog de naam van de Vereniging worden aangepast op onze Rabobank rekening. 
Wij hebben ook de burgemeesters van Gemeente Voorst en Deventer op de hoogte gebracht. 
Zo werd er dus achter de schermen weer veel werk verzet! 
 
Lidmaatschap: 
De penningmeester heeft op de laatste vergadering het bestuur geïnformeerd over de financiële  
stand van zaken. Ook in dit jaar met minder zichtbare activiteiten, werd ons geld goed besteed aan 
onder andere alle officiële wijzigingen, drukwerk en natuurlijk de Twello Tocht met lekker eten.  
 
Het bestuur heeft besloten dat het lidmaatschap ook voor 2021 € 40,-- zal bedragen. 
Onze penningmeester Riekie v.d. Velde vraagt alle leden om het geld in januari over te maken! 
Met vragen hierover kun je bij haar terecht, tel. 0571 – 275774. 
 

 



Algemene Ledenvergadering: 
Zoals bekend, wordt er ieder jaar begin maart een Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Het bestuur voorziet dat deze niet kan plaatsvinden vanwege het virus en de maatregelen daarvoor. 
Daarom komt er een aangepaste versie van de gezamenlijke vergadering: 
 
Alle leden en vrijwilligers krijgen in het voorjaar: 

- Het Jaarverslag 2020 
- Een voorstel voor (her) benoeming van bestuursleden 
- Een voorstel over aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (naar aanleiding van de 

Statutenwijziging) 
- Informatie over de financiën 

 
Bij het materiaal komt uitleg hoe je kunt reageren op deze stukken. We stellen ons voor dat in de 
volgende Nieuwsbrief informatie komt over deze “Vergadering op Afstand” ! 
Het bestuur vraagt nu vast of de Stokvisrijders aandachtspunten hebben die ook besproken moeten 
worden. Deze kunnen ingeleverd worden bij voorzitter Wilma Kok, tel. 0570 – 658644 
 

 

 
Lief en leed: 
Terwijl de Nieuwsbrief bijna naar de drukker gaat, komt het verdrietige bericht binnen dat de 
echtgenote van onze Verkeersreglaar Nanning Goodijk is overleden.  
Alle leden en vrijwilligers condoleren hem en zijn familie. 
Nanning wij wensen je heel veel sterkte toe! 
 
 

 
 
Vrijwilligers: 
De grote jaarlijkse vrijwilligersavond kon door de Corona maatregelen niet doorgaan. 
Deventer Doet had samen met Gemeente Deventer een ander plan bedacht. 
Iedereen mocht een vrijwilliger noemen die echt een bloemetje verdiende voor zijn of haar 
vrijwilligerswerk. Er werden op 26 november 300 boeketten uitgereikt. 
 

 
 
Corrie Wolters en Wilma Binnendijk mochten ook bloemen ontvangen voor hun vrijwilligerswerk 
in onze Vereniging. Zij vonden het een geweldige verrassing toen iemand van Deventer Doet  
aanbelde en ook voorlas waarom zij het boeket mochten ontvangen! 
 
De dames kregen ook een kaart uitgereikt en de tekst daarop willen zij graag door geven aan alle 
vrijwilligers van De Stokvisrijders: 
 
 

Je doet het geweldig! 
 
Jouw vrijwillige inzet wordt enorm gewaardeerd! 
 

 

 



Twello / Gemeente Voorst: 

Omdat de naamsverandering van onze Scootmobielvereniging zeker te maken heeft met de 
betrokkenheid van leden, vrijwilligers en sponsoren in Twello, hebben wij een artikel in Het Voorster 
Nieuws geplaatst. Zo is iedereen “aan de overkant van de IJssel” goed op de hoogte gebracht. 
 

 

 

Het Dorpsplein: 
Deventer kent verschillende mogelijkheden om de bewoners goed op de hoogte te houden van  
wat zich afspeelt in de stad: websites en social media, kranten en DRTV. 
In de Gemeente Voorst krijgen de bewoners sinds jaar en dag de informatie via het wekelijks  
Voorster Nieuws. Inmiddels is daar een leuke informatiebron bijgekomen: 
Dat is Het Dorpsplein, te vinden via: www.kijkindekernen 
 

De Scootmobielvereniging heeft daar sinds kort ook een eigen 
pagina en zal proberen om daarop regelmatig nieuwtjes en 
activiteiten voor de scootrijders te melden. 
 
Op onze eigen website kun je makkelijk via de Link met het  
logo van Kijkindekernen naar Voorst rijden! 
 

 

 

http://www.kijkindekernen/


Huisbezoek van Sint en Pieten: 
 

  

 

 

 

 

Het huis van de Hoofdpiet   Bezoek aan Janny in het P.W. Janssen 

 

Vrolijk huisbezoek                                                  Veegpieten op de stoep 

 

Cadeautjes op afstand      Dag Sinterklaasje! 

Volgend jaar weer vieren met elkaar! 

 



 Feestdagen Puzzel 
 

 
 
 
Puzzelen in december: 
Ga met een kopje thee of koffie en wat lekkers erbij met een pen en deze puzzel aan de slag! 
Zoek alle woorden op en streep de letters door.  
Je houdt dan een aantal letters over die achter elkaar een zin vormen. 
 
We kregen hem toegestuurd van Ria Lübbe. Weet u het nog? Zij houdt onze website tiptop op orde. 
Alle leden en vrijwilligers mogen meedoen. Uiteraard zijn de mensen die dit organiseren uitgesloten. 
 
De oplossing mag je bellen naar Joke van Tongeren tot en met 31 januari.  
Zij zit klaar bij de telefoon 0570 – 636909 
 
Onder de goede inzenders wordt een leuke prijs verloot! 
 

 
 
Wij zijn blij dat De Stokvisrijders weer mee mochten doen  
met de actie Rabo ClubSupport en bedanken alle mensen die 
op ons hebben gestemd! 
 
Het bedrag wat wij ontvangen hebben, wordt zoals  
aangekondigd, gebruikt voor een “Activiteit op Afstand”. 
Alle leden en vrijwilligers ontvangen bij deze Nieuwsbrief  
een pen met onze nieuwe naam. 
Dankjewel Rabobank! 

 

 



AGENDA:  JANUARI – FEBRUARI - MAART 

Soos- en Bingomiddag:   
Zodra deze activiteiten weer mogelijk zijn krijgt iedereen uiteraard bericht,  
ook over de regels die dan zullen gelden. 

 
 

December:  Wij wensen iedereen Goede Kerstdagen! 

Hoe moeilijk ook, probeer er wat van te maken. 
 
De binnenstad van Deventer is prachtig met lichtjes versierd. 
Maak een afspraak met een andere Stokvisrijder om samen een  
rondje te rijden! 
 
Overal staan oliebollenkramen, dus dat is vast geregeld voor de 
jaarwisseling…. 
  

 

Januari:  Iedereen een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar! 
Wij hopen dat 2021 weer mooie activiteiten voor de Stokvisrijders brengt. 
Haal een keertje wat lekkers in huis voor bij de koffie met je hulp. 

 
20 jan. De eerste vergadering van het bestuur in 2021. 
  Lever vóór deze datum je punten in voor de Alg. Ledenvergadering  

(lees hierover in deze Nieuwsbrief). 
 

31 jan.  De laatste dag om je puzzel oplossing door te bellen aan Joke. 
 

15 febr. Certificering van de Verkeersregelaars. 
  Zij krijgen hierover informatie van coördinator Dick Joustra. 
 
13 mrt. Praktijkbijeenkomst van de Verkeersregelaars. 
   
Voor januari, februari en maart: 

- Het BELTEAM houdt zoveel mogelijk contact 
- 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. G. v. Nieuwenhoven), R. Lübbe (puzzel)  

Foto’s:         R. de Jong (blz. 1 en 8), R. Lübbe, D. Joustra, M. Binnendijk 

Informatie:    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

