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DE VLAG KAN UIT:
WIJ MOGEN WEER RIJDEN!

Voorsternieuws: De Scootmobielvereniging is weer voorzien van een “frisse” clubvlag en kleine
vlaggetjes voor een goede herkenbaarheid en voor veiligheid op de weg. Oorspronkelijk waren
het de Deventer Stokvisrijders, maar omdat er ook veel leden van buiten Deventer aangesloten
zijn, heeft men besloten Deventer eraf te halen. Helaas hebben er afgelopen jaar niet veel
activiteiten kunnen plaats vinden in verband met de Corona.
Allen hopen ze nu weer gauw leuke tochten te kunnen organiseren.

De Stokvisrijders zijn het Voorsternieuws dankbaar voor de sponsoring !!

Van onze voorzitter:
Beste Stokvisrijders
Eindelijk is het dan zover. De vlag kan inderdaad uit en wel de nieuwe
vlag. Deze wordt gehesen met de nieuwe vlaggetjes op de
scootmobielen zodat we met ons allen deze tocht weer kunnen rijden.
Iedereen wordt dringend verzocht tijdens elke tocht de vlaggetjes te
laten wapperen als dank voor de sponsor.
We gaan er van uit dat we allemaal gevaccineerd zijn. Is dit (nog) niet
het geval, laat je dan testen vóór een activiteit.
Zo kunnen we met elkaar veilig op weg, want dit is immers het moment
waar we zo lang naar hebben uitgekeken. Het bestuur heeft niet stil
gezeten en wij hebben van alles geprobeerd om het jullie zoveel
mogelijk naar de zin te maken. Maar nu kunnen we allemaal op 10 juli weer samen op pad!
Neem je goede humeur mee en we gaan genieten van elkaar en de mooie natuur.
Ik wens jullie allen een hele mooie en gezellige tocht en volg de aanwijzingen op van onze
Ritmeester en de Verkeersregelaars.
Heel veel plezier gewenst door jullie voorzitter.

Van het bestuur:
Lief en leed
Helaas moeten wij opnieuw leden missen. Op 7 april overleed Anton Slag, die zoveel heeft gedaan
voor De Stokvisrijders als bestuurslid en penningmeester. De voorzitster schreef een In Memoriam.
Verder doet Ad Kruithof de hartelijke groeten aan iedereen. Hij is verhuisd naar Twente om dichter
bij zijn kinderen te zijn en we wensen hem daar een heel goede tijd!
Welkom
Het is heel bijzonder dat in de tijd dat we nog niet met elkaar rijden, zich een
nieuw lid aanmeldde. Heel hartelijk welkom voor Dory Koopman – Steens.
Zij komt vanaf 1 juli onze gelederen versterken.
Dat betekent dat we kunnen kennismaken tijdens onze eerste tocht.
We wensen Dory een heel fijne tijd toe bij onze Stokvisrijders!
WBTR
(Nieuwe Wetgeving WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
In de vorige Nieuwsbrief schreven wij iets over deze nieuwe wetgeving. Het bestuur heeft zich
inmiddels goed laten informeren. Onze nieuwe Statuten die vorig jaar zijn aangepast, zijn volgens
de notaris “WBTR- proof”. Daarnaast hebben we te maken met de Collectieve Vrijwilligersverzekering
van Gemeente Deventer. Daaronder valt ook de Bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
Voor de verzekering is het belangrijk om goed aan alle wettelijke eisen te voldoen.
Het is nog wel goed om op te merken dat alle leden en vrijwilligers uiteraard hun eigen
aansprakelijkheidsverzekering op orde moeten hebben. We proberen met elkaar geen brokken te
maken, maar mocht er onverhoopt ooit iets gebeuren, dan is iedereen persoonlijk verantwoordelijk.
In het toekomstig Huishoudelijk Reglement zal hier aandacht aan worden besteed.
Verkeersregelaars
Niet zichtbaar voor de leden, maar wel voor het bestuur zijn de Verkeersregelaars alweer actief
voor de Stokvisrijders! Iedereen heeft zich ingezet voor de certificering die jaarlijks verplicht is.
Op 26 juni wordt een voorbereidingsmiddag georganiseerd: eerst kort overleg met het bestuur
en daarna op de fiets samen de praktijk van het Verkeerregelen opfrissen.
Fijn dat jullie je weer gaan inzetten voor onze tochten!

In Memoriam
Wij wisten van je ziekte, zagen het aankomen en toch kwam
het als een donderslag bij velen van ons binnen.
Op 7 april heeft Anton Slag ons verlaten.
Ondanks jouw beperkingen zette jij je in voor de medemens
door veel vrijwilligerswerk te verrichten.
Scootmobielvereniging De Deventer Stokvisrijders werd door
jou samen met Gerrie Bosman en Bert Barendsen in 2004
opgericht.
Veel mooie tochten heb jij voor de leden uitgezet, want jij wist
bijna overal de weg.
Veel jaren heb jij je taak als penningmeester met heel veel
plezier verricht totdat de klachten met je gezondheid verder
toenamen en jij die taak moest afstoten.
Ook bij De Nationale Scootmobiel Dag was jij veel jaren samen met anderen het gezicht.
Nu is je gezicht uit beeld en moeten we het doen met de vele herinneringen die er zijn.
Het gaat stil worden zonder jou want jij was altijd heel duidelijk aanwezig.
Een markant persoon is niet meer in ons midden. De Stokvisrijders zullen je naam in ere houden.
Jij bent aan jouw laatste rit begonnen en je wens was weer naar Annie te gaan die jij zo miste.
Anton bedankt voor al je goede inzet en hulp en je bent aanwezig door je afwezigheid.
Wilma Kok – Scholten
voorzitter

Bericht van kantoor:
Nu de versoepelingen zover zijn, hebben we besloten
dat we weer twee keer in de week op kantoor zullen zijn.
Maandag en woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur ben je
dus (op afspraak) weer welkom.
De koffie en thee staan weer klaar!
Bereikbaar:
Bezoekadres: Bierstraat 54, 7416 AM Deventer
Telefoon: (0570) 641795 /// mailadres: welkom@fooruit.nl
Ervaringen van cliënten:
Een aantal organisaties hebben in de afgelopen periode veranderingen doorgevoerd.
Het is daarom belangrijk om geïnformeerd te worden door cliënten wat zij merken van die
veranderingen. Dit betreft:
- PlusOV
- Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen, nu verdeeld over Welzorg en Medipoint
- Het doorverwijzen door de Sociale Teams naar zorg en (vrijwillige) hulp
Heb je ervaringen met deze organisaties? Laat het weten aan Fooruit!!

Godebaldpark officieel geopend
Het opgeknapte park tegenover winkelcentrum Keizerslanden is officieel geopend. Helmi Lever van
stichting Fooruit maakte samen met wethouder Frits Rorink de officiële openingswandeling.
Tijdens de wandeling is de naam van het park bekendgemaakt. Het park heet nu ‘Godebaldpark’.
Vanwege de Coronamaatregelen is de officiële opening van het park klein gehouden.

Vrijwilligers van De Vrolijke Viervoeter gaven uitleg over de nieuwe hondenspeeltuin en 2 leden
van Scootmobielvereniging De Stokvisrijders (Joke v. Tongeren en John Burger) gaven een
demonstratie op de scootmobielbaan.
Aanwinst voor de wijk
Wethouder Rorink: “Het Godebaldpark in Keizerslanden is een aanwinst voor de wijk.
Het park komt nu helemaal tot z’n recht en nodigt écht uit tot een wandeling. Of om te genieten
van de voorjaarszon op een bankje. Ik ben trots op alle buurtbewoners en betrokkenen die mee
hebben gedacht over de invulling van het park. Het resultaat is prachtig!”
Veranderingen in het park
De paden in het park zijn vervangen door halfverharding. Daardoor is het park goed toegankelijk
voor iedereen. Er zijn extra wandelpaden aangelegd en het groen is opgeknapt. De fietsroute door
het park is zoveel mogelijk gescheiden van de wandelpaden. Het park heeft comfortabele bankjes
gekregen en er is een hondenspeeltuin.
Naam Godebaldpark
Vorig jaar konden bewoners stemmen op 1 van de 3 voorgedragen namen voor het park. Dat ging om
de namen ‘Godebaldplantsoen’, ‘Godebaldpark’ of 'Karel de Grotepark'. De gemeente ontving meer
dan 200 geldige stemmen. Een ruime meerderheid koos voor de naam Godebaldpark.
Invulling van het park
Buurtbewoners, parkbezoekers en vele andere betrokkenen hebben actief meegedacht over de
invulling van het park. Vrijwilligerscoördinator Helmi Lever van Stichting Fooruit heeft tijdens de
ontwerpfase meegedacht over de toegankelijkheid van het park en het opknappen van de
scootmobielbaan.

Scootmobiel Oefendag
Na een lange tijd staat de eerstvolgende Scootmobiel
Oefendag voorlopig gepland op 31 augustus.
Informatie en aanmelden:
Fooruit:
Telefoon: (0570) 641795 /// mailadres: welkom@fooruit.nl

SCP: samenleving nog steeds niet ingericht voor mensen met lichamelijke beperking
(datum: 8 juni – NOS)
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen nog altijd niet deelnemen aan de samenleving
zoals mensen zonder een lichamelijke beperking dat doen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) in nieuw onderzoek.
Nederland verbond zich in 2016 aan het VN-verdrag Handicap met als doel een samenleving "op
voet van gelijkheid", maar de praktijk blijft achter.
Vooroordelen en onwetendheid
Volgens Lotte Vermeij van het SCP worden mensen met een lichamelijke beperking vaak normaal
en vriendelijk behandeld. "Maar ze krijgen ook te maken met starende blikken, worden genegeerd,
krijgen onbeleefde vragen, of ze worden aangesproken alsof ze een kind zijn."
En ze moeten ook vaak de strijd aangaan om gelijk te worden behandeld.
"Als ze een blindengeleidehond mee naar binnen moeten nemen bijvoorbeeld, of om in het theater
een goede zitplaats te krijgen. Dat komt omdat ze dan met mensen te maken krijgen die handelen
vanuit vooroordelen en onwetendheid."
Ook schort het nog steeds aan de toegankelijkheid van gebouwen. "Soms is het ontwerp wel goed,
maar is het in het gebruik toch ontoegankelijk doordat er bijvoorbeeld dozen worden opgestapeld
op een onhandige plek", weet Vermeij.
Concrete richtlijnen
Hoewel Nederland het VN-verdrag ondertekend heeft, ziet de onderzoeker in recente cijfers niet
terug dat er veel is verbeterd. "Dat zien we aan hoe vaak mensen op bepaalde plekken komen en
hoe ze de mogelijkheden waarderen om te participeren in de samenleving zoals ze willen."
Echte verbetering moet komen uit concrete richtlijnen die meer meetbaar en toetsbaar en dus
minder vrijblijvend zijn. Eisen die de regering stelt aan gemeenten bijvoorbeeld. "Dat zou het zeker
makkelijk maken", zegt Vermeij.
De voortgang wordt nu gemeten aan de hand van enquêtecijfers. "Maar je zou ook richtlijnen kunnen
opstellen voor bijvoorbeeld toegankelijke toiletten. Dat is echt een belangrijk punt en dat is nu niet
goed in beeld."
Toch is er wel een lichtpuntje
"In de media worden mensen met een beperking veel meer zichtbaar en praten ze meer mee, ook over
het beleid dat volgt op het VN-verdrag. Dat zijn wel indicaties dat er iets aan het veranderen is, maar
we zien dat nog niet terug in de mogelijkheden die mensen zelf ervaren."
Dit artikel is overgenomen van de NOS.
Hoe beleven de Stokvisrijders dit in Deventer?
Reacties zijn welkom bij het secretariaat: wilma@binnendijk.com

Helmi Lever van Fooruit over het bovenstaande artikel:
Ik weet niet hoe het er bij andere gemeenten aan toe gaat maar in Deventer wordt er hard gewerkt
aan toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Corona heeft de publiciteit wat stil gelegd.
Achter de schermen is het wel door gegaan en zijn er nieuwe dingen in ontwikkeling.
Zo zijn er vele groepen, programma's, evenementen en platforms waardoor er aandacht is voor
mensen met een beperking en heel belangrijk: allemaal toegankelijk voor iedereen zodat er niet
over je maar met je gepraat wordt.
Zij noemt een aantal voorbeelden:
De app Ongehinderd, een training "Gastvrijheid" m.b.t. de mentale toegankelijkheid, De Werkgroep
Toegankelijk Deventer, Inclusie Agenda van Deventer en Adviesraad Sociaal Domein.
Misschien kunnen we steeds een onderwerp toelichten in de Nieuwsbrief, zodat we beter
begrijpen waar dit over gaat. Net als dit keer het verhaal over Het Godebaldpark.

Nieuws van het Seniorencafé
Het Seniorencafé is weer open!
WIJ MOGEN WEER OPEN, na de richtlijnen
van het RIVM staan wij....de vrijwilligers...
weer voor u klaar!
De deuren gaan op woensdagmiddag open
om 15.00 uur.
Om 17.30 uur gaan wij weer heerlijk
gezellig met z’n allen aan tafel voor een
warme maaltijd.
De kosten hiervan zijn 4 euro p.p.
Wilt u zo vriendelijk zijn om op maandag
te bellen naar ons. Dan komt u op de
reserveringslijst te staan.
Heeeeeeeeel graag tot woensdag in De Ark!
Hoera, we gaan op vakantie!
Maandag 30 aug. t/m vrijdag 3 sept.
Naar Stadtkyll in de Duitse Vulkaan Eifel

Informatie en opgave:
Bij Toos en Bert Breedveld
Op woensdagmiddag in De Ark
Of per telefoon: 06 – 43255266

Oplettende vrijwilliger leest over aanbod Lepra Zending
De Lepra Zending (kantoor Apeldoorn) plaatste
een bericht in de Stentor. Naar aanleiding van een
actie waren er heel veel wenskaarten overgebleven.
Deze werden aangeboden aan wie er een goed doel
voor had. Het werd snel gemeld bij het secretariaat
en een mailtje naar de organisatie met een verhaal
over onze Stokvisrijders die allemaal een kaart
krijgen met hun verjaardag leverde vlot een
reactie op.
We mochten ze ophalen bij het kantoor!
Dit betekent dat alle leden en vrijwilligers dit jaar verwend worden met een extra mooie kaart.
Dankjewel Lepra Zending !

Blijk van waardering aan vrijwilligers in Voorst, ook voor onze
penningmeester Riekie!
Burgemeester Jos Penninx aan het woord:
“Deze week beleefde ik een zeer bijzondere activiteit. Op 3 avonden
overhandigde ik, van 18.30 tot 21.30 uur, een blijk van waardering aan
bijna 120 vrijwilligers in onze gemeente. Al deze vrijwilligers zijn
voorgedragen door onze inwoners.Iedere 4 minuten kregen deze
kanjers, uiteraard coronaproof, een aardigheidje uitgereikt.
Dit gebeurde staande, buiten voor de deur van Klein Twello, samen met
Dorothy den Boer en Kim Arntzen van de Vrijwilligerscentrale Voorst.
Gelukkig regende het deze avonden nauwelijks! Deze vrijwilligers uit
verschillende dorpen mocht ik steeds na een kort woord, een
aardigheidje met een bloem geven. Als dank voor hun vrijwillige steun
aan een (demente) oudere, aan de jeugd van een sportvereniging,
voor de begraafplaats van de kerk, voor een buurt- of muziekvereniging
of voor de cliënten van Zozijn.
Dankjewel allemaal, voor jullie geweldige, vrijwillige inzet!”
Dochter Dorien Dijkhof, nam de waardering namens Riekie in ontvangst.
Een zeer verdiend dankjewel voor alles wat zij doet voor anderen,
met name voor de Stokvisrijders!

Vakantie vakantie!

Gelukkig wordt het steeds meer mogelijk om op pad te gaan.
Ria en Rob Hulshoff en Corrie en Tonnie Wolters stuurden deze kaart uit Drenthe.
Vakantie vierende Stokvisrijders kunnen hun kaarten sturen naar het secretariaat!

Herinnering aan Pasen
Paaseieren actie
voor alle Stokvisrijders
Met dank aan de doosjesverzamelaars, de sponsor,de
eierboer, de eitjes verpakkers,
de wikkel maker, de
Paashazen en iedereen die
thuisbleef om de deur open te
doen!

AGENDA:

JULI – AUGUSTUS - SEPTEMBER

Soos- en Bingomiddagen:
Zodra deze activiteiten weer mogelijk zijn krijgt iedereen uiteraard bericht.

26 juni

Bijeenkomst voor de Verkeersregelaars
De Verkeersregelaars krijgen hiervoor informatie via hun coördinator Dick Joustra
Aanvang 13.30 uur in De Ark, hesje meenemen!

10 juli

HOERA, DE EERSTE TOCHT van 2021: VLAGGETJES TOCHT !
Verzamelen op het Vogeleiland om 13.30 u. / vertrek om 14.00 u.
Alle Stokvisrijders ontvangen een brief met informatie

14 aug.

IJsselbiënnale Tocht
Tocht langs Kunstwerken, Street Art en de IJssel
Verzamelen op het Vogeleiland om 13.30 u. / vertrek om 14.00 u.

Informatie IJsselbiënnale op: www.ijsselbiennale.nl
11 sept.

Verrassingstocht
Alle Stokvisrijders krijgen nog informatie !!!

(Nog) niet gevaccineerd? Laat je testen vóór een activiteit!
We houden vast aan de algemene maatregelen: afstand houden en handen wassen.
Bij klachten thuisblijven en contact opnemen met het bestuur!
Voor juli, aug. en sept.: het BELTEAM houdt ook in de zomermaanden zoveel mogelijk contact

Redactie
Bijdragen:

W. Kok (I.M. A. Slag), Seniorencafé (vakantie), Gem. Deventer (Godebaldpark),
H. Lever (reactie artikel NOS)

Foto’s:

R. Ellonk (Pasen), Voorster Nieuws (vlag), Gem. Deventer, D. Kok

Informatie:

www.stokvisrijders.nl en op onze facebookpagina
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