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OVERIJSSELSE VRIJWILLIGERSPRIJS 2021 

 

Voor het verrichten voor werk dat 

onbetaalbaar is ! 
Onze Scootmobielvereniging mocht uit handen  
van Statenlid dhr. van Moorsel  
de Overijsselse Vrijwilligersprijs in ontvangst 
nemen, samen met vertegenwoordigers van  
MIMIK en het Leger des Heils.  
 
De Vrijwilligers van De Stokvisrijders waren 
genomineerd door Deventer Doet. 
We zijn allemaal heel trots dat ons werk zoveel 
waardering krijgt. Het is een geweldige opsteker  
voor alle Vrijwilligers die ook in deze coronatijd 
hun best doen voor de Scootrijders! 
 

 



Van onze voorzitster: 

Beste Stokvisrijders. 
 
Terugkomende op mijn verhaal in het voorjaar zitten we  
helaas wederom in een vervelende situatie met De Corona. 
 
Gelukkig hebben we in september nog een mooie tocht kunnen 
rijden met een heerlijk diner bij Kriebelz in Terwolde.  
Dit alles stond in het teken van het Jaar van de Vrijwilligers. 
 
We hadden met het bestuur al een programma voorbereid voor  
de decembermaand. Helaas kunnen we dit niet door laten gaan  
in verband met het hele Corona protocol en de afspraken  
met St. Jurriën. 
Alle festiviteiten voor december zijn afgelast en we zullen ons  
aan de voorschriften en regels moeten houden.  
Gelukkig blijft het tot op heden mogelijk om de Soos door te  
laten gaan onder strenge voorwaarden. 
 
 
 

Vanaf deze plaats hoop ik dat u allen toch fijne feestdagen en een heel gezond en goed nieuwjaar zult 
beleven. Wij zullen ook de mensen die iemand dit jaar verloren hebben, niet vergeten in deze  
moeilijke tijd en we wensen hen veel kracht en sterkte. 
Voor allen toch een fijne kerst. Blijf gezond en de hartelijke groet van 
 
Jullie voorzitter, Wilma Kok – Scholten 
 
(foto: Het eerste kopje koffie op de eerste soos wordt ingeschonken voor de jarige Wedhwatie) 
 

 

Van het bestuur: 
 
Afscheid: 
Twee personen zullen in 2022 niet langer lid zijn van De Stokvisrijders. Mevr. H. Nijenhuis is verhuisd 
naar Apeldoorn. Zij gaf haar nieuwe adres aan ons door: Ravelijn 134, 7325 NX Apeldoorn. 
Mevr. Van Stokkum heeft te kennen gegeven dat het lidmaatschap niet langer haalbaar is vanwege  
haar hoge leeftijd. Helaas kregen we bericht dat inmiddels haar levenspartner overleden is.  
We wensen haar en de familie veel sterkte. 
 
Welkom:  
Wij zijn blij dat we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.  
Dit zijn mevr. Slingschroder, mevr. Loots en dhr. De Roo. Wij wensen hen een fijne tijd in onze 
Vereniging en hopen elkaar beter te leren kennen in het nieuwe jaar! 
 
Belteam: 

 
Sinds het begin van Corona hebben bestuursleden een Belteam  
gevormd om wekelijks contact te houden met de leden.  
De één heeft hier wat meer behoefte aan en de ander wat minder. 
Nu er de laatste maanden ook weer nieuwe Stokvisrijders zijn, heeft  
het bestuur gekeken hoe we verder gaan.  
Misschien niet altijd met wekelijks contact, maar we proberen goed  
op de hoogte te blijven en alle Stokvisrijders te steunen. Van de andere 
kant hopen we dat leden en vrijwilligers ook zelf aan de bel trekken! 
 

 

 



Schijnwerpers op onze Vrijwilligers: 
Wat zijn we trots op onze Vrijwilligers! Het ontvangen van de Overijsselse Vrijwilligersprijs laat  
zien dat ook anderen beseffen hoe belangrijk de Vrijwilligers zijn voor onze Vereniging.  
En dat ze het fantastisch doen. De prijs bestond uit een Oorkonde, bloemen en waardebonnen. 
De Oorkonde heeft Riekie in haar archief. Dick Joustra kreeg de bloemen. Als coördinator van de 
Verkeersregelaars en adviseur namens de vrijwilligers in het bestuur verricht hij heel waardevol  
werk voor de Stokvisrijders. Het bedrag van de waardebonnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld  
iets feestelijks bij de koffie tijdens de eerste tocht van 2022. 
 
Op 7 december vierden we de Dag van de Vrijwilligers. Riekie v.d. Velde, Rinske Ellonk en  
Wilma Kok kregen via Deventer Doet bloemen én de Deventer Doet cadeaupas.  
Dankjewel dames voor jullie enthousiaste en waardevolle inzet. 
Ook jullie doen werk dat onbetaalbaar is!   
 
Van de penningmeester: 
Bij deze Nieuwsbrief krijgen alle leden ook een brief over de contributie. 
Het is de bedoeling dat alle leden in januari het lidmaatschapsgeld overmaken. Dat is € 40,--. 
Leden die vallen onder de Rechtop regeling, wordt gevraagd zo snel mogelijk na 1 januari  
contact op te nemen met penningmeester R. v.d. Velde.  
 

 
   
Vanuit een zonnig Andalusië: 
 
Onze website beheerder Ria Lübbe 
geniet samen met haar man van een heel 
lange vakantie in Spanje. 
 
Zij sturen De Stokvisrijders een warme 
Kerstgroet. 
 
 
 
 

Nooit de moed opgeven, 
Ook al is het soms te zwaar. 
De kracht is om verder te gaan. 
Zeker met en voor elkaar! 
 
 

Fijne Feestdagen 
en een gelukkig 2022 toegewenst 
 
 
Warme knuffel van 
Rolf en Ria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Toilet sleutels: 
Zoals bij de meeste Stokvisrijders bekend is, kunnen we gebruik maken van de aangepaste toiletten  
in de Kleine Overstraat (tegenover het Volkshuis) en op Het Vogeleiland. Daarvoor krijgen alle leden, 
indien gewenst, een zgn. Eurosleutel. De Stokvisrijders die deze sleutel nog niet hebben, kunnen 
deze krijgen bij het Secretariaat. 
                   

 
 
Boosterprik: 
Inmiddels hebben de eerste Stokvisrijders al een uitnodiging gekregen voor de Boosterprik. 
Het Bestuur hoopt dat de vaccinatie vlot verloopt en dat over een poosje alle leden en vrijwilligers  
deze booster gekregen hebben.  
Het blijft altijd mogelijk dat iemand besmet wordt, maar de vaccinaties zijn belangrijk voor ieders 
gezondheid én voor zoveel mogelijk veiligheid tijdens onze activiteiten. 
Houd je aan de basisregels en ga met vragen naar je huisarts of behandelend arts ! 
 

 
                    
                              

                                           UITNODIGING VOOR ALLE STOKVISRIJDERS 

 

           Op 25 februari 2022 hopen 

           MINIE NIJKAMP en ALBERT VISSER te gaan trouwen. 

 

           Zij nodigen alle leden en vrijwilligers uit om deze dag met hen te vieren! 

 

           Iedereen is welkom in Restaurant de Lindeboom te Schalkhaar om 

           15.30 uur voor de receptie en om 17.30 uur voor een gezellige maaltijd. 

           Vanaf 19.00 uur is het FEEST MET EEN GROTE VERRASSING !! 

 

           Wie aanwezig wil zijn, wordt gevraagd om dat aan het Bruidspaar te laten weten vóór  

           18 februari, zodat er in de Lindeboom rekening mee kan worden gehouden. 

           Voor opgave en eventuele vragen is het Bruidspaar te bereiken via: 

           Tel. 06 – 47690317 // mail: albertvisser614@gmail.com 

           (Uiteraard wordt rekening gehouden met alle corona maatregelen) 

 

 

 
 

Het kantoor van Stichting Fooruit is verhuisd:   
Bierstraat 52,  7416 AM DEVENTER 
Telefoon: (0570) 641795 // E-mail: welkom@fooruit.nl 
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Herfst tocht:  
Genieten van de mooie omgeving van Diepenveen en de zon bij het Kulturhus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Rabo ClubSupport: 
 

Dank aan alle stemmers voor jullie steun  
aan De Stokvisrijders! 
De actie leverde € 254,- op en daar zijn  
wij ontzettend blij mee. 
 
Komend voorjaar start onze nieuwe 
promotie campagne en daar voor kunnen  
wij dit geld goed gebruiken! 
 
Meer aandacht voor de Vereniging: 
Meer leden 
Meer vrijwilligers 
Meer donoren 
 
= meer vrolijke Stokvisrijders !! 
 

 

 



Snert tocht: 
Met dank aan John, Dick en Nanning voor alle zonnige tochten van dit jaar! 

 
 

 
 

 
 
BINGO !!! 

 
 

 
 

 



 
 
 
Wij hopen dat het komend jaar veel mensen kunnen genieten van deze mooie vakantie ! 
 

 
 



AGENDA:  JANUARI – FEBRUARI – MAART 
 

Bij het maken van de Nieuwsbrief weten wij nog niet wat de maatregelen zullen zijn in het begin        
van 2022.  Het Bestuur heeft wel plannen gemaakt en hoopt dat deze door kunnen gaan….!                                 
We houden elkaar op de hoogte!   Voor alle activiteiten geldt: QR-code / ID-bewijs / Mondkapje 

 
3 jan.  EERSTE SOOSMIDDAG VAN 2022 
  We wensen elkaar een Gezond Nieuwjaar. 
 
29 jan.  BINGO MIDDAG 
  Iedereen is van harte welkom in de recreatiezaal van St. Jurriën: 

zaal open om 14.00 uur en aanvang 14.30 uur 
Voor deelnemers van buiten de Vereniging gelden ook de bovengenoemde voorwaarden! 

   
31 jan.  INFORMATIE VAN WK SCOOTER  

WK Scooter is al een paar jaar sponsor van De Stokvisrijders en wil graag wat meer 
vertellen over wat het bedrijf te bieden heeft.  

   
14 febr.  SOEPSOOS 
  Fam. Wolters gaat heerlijke soep koken! 
  Eind januari krijgt iedereen een brief met informatie en opgavestrook 
 
26 febr.  BINGO MIDDAG 
  Iedereen is van harte welkom in de recreatiezaal van St. Jurriën: 

zaal open om 14.00 uur en aanvang 14.30 uur 
Voor deelnemers van buiten de Vereniging gelden ook de bovengenoemde voorwaarden! 

 
7 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING 
  Alle leden ontvangen een uitnodiging met agenda voor deze vergadering. 
  Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn! 
 
12 maart BIJEENKOMST VERKEERSREGELAARS 
  Alle Verkeersregelaars ontvangen een uitnodiging.  

Aanvang 14.00 uur in De Ark 
 
25 maart LENTEBAKJES MAKEN 
  Eind januari krijgt iedereen een brief met informatie en opgavestrook 
 
26 maart  BINGO MIDDAG 
  Iedereen is van harte welkom in de recreatiezaal van St. Jurriën: 

zaal open om 14.00 uur en aanvang 14.30 uur 
Voor deelnemers van buiten de Vereniging gelden ook de bovengenoemde voorwaarden! 

 

 

Redactie          

Bijdragen:        W. Kok, R. v.d. Velde, Seniorencafé, R. Lübbe 
Foto’s:          Deventer Nieuws, D. Joustra, J. Burger 
  
Informatie:     www.stokvisrijders.nl en op onze facebookpagina 

Redactieadres: Pothoofd 208, 7411 ZG Deventer  // e-mail: wilma@binnendijk.com 

 

Met dank aan:        
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