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     LENTEKRIEBELS 
 

   
 
 
De Stokvisrijders hebben de LENTE ingeluid met het maken van Lentebakjes. 
Wij zijn blij dat de nare Corona periode voor het grootste deel achter ons ligt, 
al blijven we rekening houden met de mensen die kwetsbaar zijn! 
 
Nu kijken we uit naar de EERSTE TOCHT: 
Op zaterdag 9 april gaan we met elkaar op pad en genieten van de LENTE ! 

 
 

          



 
Van onze voorzitster: 

 
GOEDE TIJDEN   SLECHTE TIJDEN 
 
Sinds twee jaar hebben De Stokvisrijders weer onze jaarvergadering  
kunnen houden. En zoals de titel al vermeld hadden we Goede Tijden  
en Slechte Tijden. Helaas zijn veel Stokvisrijders en partners van leden  
ons ontvallen. Hieraan besteden wij in de vergadering altijd een moment  
van overdenking. Voorts waren er ook de nodige zieken in ons midden.  
Onze penningmeester moest, na een paar hele nare operaties haar woning  
in Twello verruilen voor een onderkomen in Het P.W. Janssen Verpleeghuis. 
Wij hopen dat zij daar nog vele jaren met plezier mag wonen.  
 
Onze Vereniging stond voor de leden wat bijeenkomsten betrof op een laag 
pitje. Corona was de grote boosdoener. Maar gelukkig gaat het de goede  

kant weer op en maken wij met ons allen weer plannen voor het komende seizoen. De tochten worden 
weer uitgezet door De Ritmeester en zijn compagnon en zelfs over ons jaarlijkse uitstapje zijn we ons 
aan het beraden. De Soos kan weer bezocht worden en dat is gezellig! 

 
Er was een heugelijk feit te vermelden. Onze secretaris 
Wilma Binnendijk heeft zich 12,5 jaar ingezet voor onze 
Vereniging. Dat hebben we niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. In onze vergadering werd zij door de voorzitter 
verrast met een mooi boeket bloemen dat ze dubbel en 
dwars verdiend heeft. Wilma nogmaals heel veel dank 
voor het vele werk dat jij verzet. 
 
Vervolgens was er nog iets moois te melden:  
onze website werd zelfs vanuit Spanje bijgehouden door 
Ria Lübbe. Dit verdient een pluimpje voor haar inzet op 
afstand. Ria dankjewel! 
 
 

Nu hopen we dat we een mooie zomer tegemoet gaan en veel mogen genieten van de gezellige tochten 
en activiteiten. Voor jullie allemaal: kom zoveel mogelijk en doe hieraan mee. Meld je af bij 
verhindering, dan weten wij ook waar we aan toe zijn en blijven we op de hoogte wanneer er iemand 
ziek is of problemen heeft. Ik wens jullie allen alle goeds en heel veel gezondheid. Laten we met elkaar  
proberen er een mooi geheel van te maken. 
 
Wilma Kok – Scholten 
Voorzitter De Stokvisrijders 
  

 

Van het bestuur: 
 
Lief en leed 
In deze nieuwsbrief staan we stil bij het overlijden van mevr. van Beek. Verder kreeg het bestuur 
regelmatig bericht van zieken of opnames in het ziekenhuis. Zoveel mogelijk leefden we mee met 
kaarten of een bloemetje. We hopen dat de voorjaarszon de gezondheid van iedereen ten goede komt. 
Door omstandigheden hebben mevr. te Booy en mevr. Frederiks de Vereniging verlaten. We wensen  
hen het allerbeste. 
 
Welkom  
Het is fijn dat zich weer nieuwe mensen aanmelden om mee te doen met De Stokvisrijders. 
Wij wensen dhr. Wagenaar als lid en mevr. en dhr. Boerkamp als Verkeersregelaars een fijne tijd toe  
binnen onze Vereniging! 
 

 



          In Memoriam    

Wij kregen bericht dat Marion van Beek op 10 januari was  
overleden na een periode in het ziekenhuis en PW. Janssen. 
 
In februari 2019 konden wij mevr. M. van Beek als nieuw lid 
verwelkomen bij onze Vereniging. Zij heeft mooie tochten met  
ons gereden en daar genoot zij echt van. 
 
Tijdens de opnames voor Salland Verzekeringen over 
vrijwilligerswerk was ze ook aanwezig en zij heeft daar haar 
steentje aan bijgedragen. Ze moest de opnames toch even 
onderbreken om een sigaretje te roken. Zij toonde wel geduld, 
want het duurde best lang voordat onze Stokvisrijders aan de  
beurt kwamen voor opnames. 
 
Haar clubgenoten kenden haar als een vrolijke en vlotte dame.  
De laatste tijd was haar humor wat minder maar dat kan  
natuurlijk al een reden door haar gezondheid zijn geweest. 
Nu drie jaar later hebben we afscheid moet nemen van Marion.  
In stilte heeft haar afscheid plaatsgevonden, maar als  
Stokvisrijders zullen we haar blijven gedenken. 
Haar kinderen wensen wij heel veel sterkte om dit verlies te  
dragen. 
 

 
 
Lentebakjes maken in het Hovenhuus 

 

 

 

Met dank aan de vrijwilligsters: Riekie, Emmie, Ria en Mieke voor de Lentebakjes 
en Betsie voor de koffie! 
 

 



Algemene Ledenvergadering 7 maart: 
 
Zoals gebruikelijk wordt er geen verslag van de Algemene Ledenvergadering rondgestuurd, maar  
volgen hier onder de belangrijkste punten. 

1. Met algemene stemmen werden Riekie v.d. Velde (penningmeester) en Wilma Binnendijk 
(secretaris) herbenoemd als bestuursleden. 

2. Mevr. Rood en dhr. Dijkstra voerden de kascontrole uit en zij waren positief over hun 
bevindingen. 

3. Het voorstel om het lidmaatschap per 1 jan. 2023 te verhogen naar € 45,- werd met  
algemene stemmen goed gekeurd.  

4. Naar aanleiding van de Statutenwijzigingen in 2020 is nu het Huishoudelijk Reglement ook 
aangepast. Daarnaast wordt de tekst van het Reglement Scootmobieltochten aangevuld met 
betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid in geval van opgelopen schade. 

5. Beide gewijzigde Reglementen worden eenmalig (tegelijk met deze Nieuwsbrief) aan alle  
leden en vrijwilligers verstrekt. 

6. De tocht van 10 september is verplaatst naar 3 september. De bedoeling is om vergelijkbaar  
met vorige jaar een tocht te organiseren met een etentje. J. Burger, D. Saadhoff en  
D. Joustra gaan de dag organiseren en leuke ideeën zijn welkom. 

7. Iedereen die vragen heeft over bovenstaande onderwerpen kan terecht bij het bestuur. 
 

 
 

 
 

 

Emballage-automaat actie 

Alle Stokvisrijders opgelet: 
 
In de hele maand mei mogen wij meedoen met  
de lege flessen actie van Jumbo De Boreel. 
 
Middels de donatieknop op het emballageapparaat is  
het mogelijk om het statiegeld te doneren aan De 
Stokvisrijders. 
 
Als het niet mogelijk is om naar de Jumbo te rijden,  
dan kun je de flessen ook inleveren bij:  
Joke van Tongeren – Wielewaal 31 
John Burger – Hungerstraat 1, F10 (en op de soos!) 
  
 
Vertel dit dus aan iedereen die je kent!! 

 
 

 



Schijnwerpers op onze Vrijwilligers: 
Achter de schermen wordt hard gewerkt door onze vrijwilligers. 
De één sjouwt met boodschappen voor de Bingo, een ander gaat op pad om sponsoren te zoeken. 
Onze Verkeersregelaars hebben hun examen weer gedaan en vergaderd en een proeftocht gemaakt  
als voorbereiding op de eerste tocht op 9 april. 
Helaas moeten wij melden dat Klaas Steenhuis stopt met zijn werk als Verkeersregelaar. 
Coördinator Dick Joustra ging bij Klaas op bezoek. 

 
Op 3 maart 2022 heb ik een bezoekje afgelegd bij onze langst werkende 
Verkeersregelaar. Sinds 2006 is hij al bij ons. Hij begon destijds met  
Anton Slag en Theo Kogelman, bij de Deventer Stokvisrijders.  
Bij binnenkomst in zijn gezellige woning vielen mij direct de vele foto’s 
aan de muur op van kinderen en kleinkinderen. 
Klaas Steenhuis is overduidelijk een “familieman”.  
 
Om meer tijd aan zijn familie te kunnen besteden en aan zijn hobby –  
hij is lid van een organisatie van whiskyliefhebbers ( Maltstock) en is  
daarvoor regelmatig op festivals in het buitenland – heeft hij besloten om  
te stoppen als Verkeersregelaar.  

Bovendien heeft hij moeite met de steeds strengere regelgeving vanuit de 
Nederlandse regering aangaande het vrijwilligerswerk.  

Wij, de vrijwilligers- en het bestuur betreuren maar respecteren zijn besluit.  
 
Klaas, BEDANKT voor je trouwe support al die jaren! 
Dick Joustra 
 

 
 
In najaar 2021 werd dit gedicht gemaakt voor de Deventer Vrijwilligers door  
Luuk Harmsen  (Luukse Dingen) 
 

 
Je bent (het) niet alleen, 
jij creëert (ook) de waarde. 
jij krijgt nu een bloemetje 
want je plant vele zaadjes 
in harten van vele mensen 
die je allemaal weten te raken. 
 
jij bent het licht van vele anderen. 
jij bent de aanstichter 
en de opsteker. 
de gulle lach en de gulle gever. 
de drijvende kracht achter 
deze prachtige stad. 
jij maakt alles Deventer. 
jij maakt Deventer alles. 
zoals ieder mens, heb je een lot 
en het licht in je handen. 
als er een hoofd-prijs is, 
had jij ‘m niet gewonnen 
want jij verdient de prijs  
voor het hart. 
 

 

 



 
 
 

Gebruikersbijeenkomst  PlusOV-WMO taxivervoer 
Datum: 20 april 2022, 14:00 - 16:00 
Locatie: Gebouw van Vlotenhof, Joh. van Vlotenlaan 85 te Deventer 
 
U wordt uitgenodigd voor de Gebruikersbijeenkomst.  
Deze middag bespreken we als gebruikers ons PlusOV-WMO taxivervoer. 
De informatie wordt gegeven door de directeur van het PlusOV de heer Henk Meijer,  
een Wmo-coach van Team Toegang en Marita Kamphuis van de Gemeente Deventer. 
Alles vindt plaats onder leiding van een onafhankelijke dagvoorzitter. 
 
Wij vragen U: 

- maak gebruik van deze gelegenheid en praat mee over ons vervoer, de toegang is gratis  
en de koffie of thee staat voor u klaar. 

- schrijf alvast uw vragen, tips of opmerkingen op. 
 
Bent u verhinderd? Dan hoeft u dat NIET bij ons te melden. Maar heeft u toch tips of  
opmerkingen, geef deze dan door op maandag of woensdag aan de Stichting Fooruit. 
Komt u met de WMO taxi? Reserveer deze dan op de gebruikelijke wijze voor 15 april. 
Heel graag tot ziens in het Gebouw “ De van Vlotenhof ”. 
 

 

 
Scootmobieltraining 
Datum: 31 mei 2022, 9.30 – 12.30 uur 
Locatie: Woon- en Zorgcentrum Humanitas 

SCOOTMOBIELTRAINING 

De Stokvisrijders vinden het veilig rijden met de scootmobiel heel 

belangrijk. Vanwege de coronaperiode konden de oefendagen lange 

tijd niet gehouden worden. Wij zijn blij dat deze activiteit weer een 

vervolg krijgt! Voortaan spreken wij van een 

SCOOTMOBIELTRAINING. Het doel is het trainen van de 

rijvaardigheid en het vergroten van de verkeerskennis. Er zal een 

trainer aanwezig zijn en ook een ergotherapeut. De training is 

belangrijk voor alle bestuurders die rijden met hun 1e scootmobiel, 

maar ook voor gebruikers die al langer rijden.  
 
  

  
 

Voor beide activiteiten geldt: 
Wilt u informatie of zich aanmelden, dat kan bij Fooruit. 
Het kantoor is open op 
maandag en woensdag van 10.00 – 16.00 uur 
Bierstraat 52, 7416 AM Deventer 
Telefoon: 0570 – 641795 // E-mail: welkom@fooruit.nl 
 
 

 



 
 

 De Avond Fiets 4daagse 
 wordt gehouden van 30 mei t/m 2 juni 
 Er komt een brief met informatie en opgavestrook. 
  
 Zet de week nu alvast in je agenda….dit wordt een feestweek!!  
  (geen andere afspraken, je scoot moet overdag aan de lader) 
 

 
 
Sponsoren in de schijnwerpers: 
We zijn verschrikkelijk blij met onze Sponsoren! 
Zij zorgen voor de financiële ruggensteun om De Stokvisrijders te laten rijden. De Coronatijd was  
geen makkelijk periode voor veel bedrijven, maar toch bleven zij gemotiveerd om ons te helpen. 
Hartelijk dank daar voor! 
Electro World Rookes Rietman bedanken wij hartelijk voor de gratis reparatie van  
onze BINGO-MACHINE. Applaus van onze Stokvisrijders !! 
 
In dit kwartaal zetten we drie bedrijven extra in de schijnwerpers: tijdens onze tochten rijden we  
steeds met een sponsor-logo op de scoots: 
 
 
APRIL:         MEI :           JUNI: 
 

 
 

 
 
En voor iedereen die geïnteresseerd is in wat deze bedrijven doen: 
Op de start pagina van onze website www.stokvisrijders.nl staat een aparte link naar Sponsoren. 
Klik op het betreffende logo en je komt op de site van het bedrijf! 
 

 
   
Actie voeren: 
Het bestuur heeft het al genoemd in ons Jaarverslag 2021…. 
De Vrijwilligersorganisaties in Nederland worden steeds vaker geconfronteerd met wettelijke 
verplichtingen die hen heel veel tijd kosten. Ook ons bestuur heeft uren besteed aan 
De Wet op de Privacy, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en nu als laatste de inschrijving  
in het UBO Register. Dit betreft zogenaamde Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk 
belanghebbenden. Allemaal bedoeld om te voldoen aan Europese Wetgeving. 
Vrijwilligers willen graag hun tijd gebruiken voor waar ze voor gekomen zijn:  
de buurtvereniging, de sportclub, en dus ook De Stokvisrijders. 
 
Er is een petitie gestart om te vragen aan de overheid om ons niet steeds op te zadelen met al  
deze verplichtingen. Wij hopen dat veel mensen deze actie willen ondersteunen. Dat kan via: 
 

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl 
 

 
 

http://www.stokvisrijders.nl/
https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/


AGENDA:  APRIL – MEI – JUNI 
 
De Corona-maatregelen zijn per 23 maart afgeschaft. Het bestuur blijft wel rekening houden  
met onze kwetsbare Stokvisrijders. Dat betekent dat iedereen met klachten thuis moet blijven! 
 
4 april  SOOSMIDDAG , net als op alle maandagen 
  Gezellig thee / koffie drinken en bijpraten 
 
9 april  EERSTE TOCHT VAN 2022: DE WK SCOOTER TOCHT 
  Verzamelen om 13.30 uur op het Vogeleiland, vertrek om 14.00 uur 
  Houdt er rekening mee dat het nog koud kan zijn, 

zorg voor een VOLLE ACCU en de VLAG OP DE SCOOT ! 
Het wordt een tocht met verrassingen!! 

 
18 april geen soos vanwege Tweede Paasdag 
 
30 april  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 geldt ook de bovengenoemde voorwaarde! 
 

14 mei  TWEEDE TOCHT VAN 2022: DE JUMBO BOREEL TOCHT 
  Verzamelen om 13.30 uur op het Vogeleiland, vertrek om 14.00 uur 
  Deze tocht staat in het teken van de Emballage Actie:  

Hoera, lege flessen brengen geld op voor de Vereniging!! 
 
28 mei  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 geldt ook de bovengenoemde voorwaarde! 

 
30 mei  START AVOND FIETS 4-DAAGSE 
t/m 2 juni Er wordt van maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni gereden in Twello 

Iedereen ontvangt een brief met informatie en een opgavestrook 
 
11 juni DERDE TOCHT VAN 2022: BIO4PACK TOCHT 
  Verzamelen om 13.30 uur op het Vogeleiland, vertrek om 14.00 uur 
   
25 juni 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 geldt ook de bovengenoemde voorwaarde! 
 

 

Redactie          

Bijdragen:        W. Kok (I.M.), D. Joustra (K. Steenhuis), Fooruit (PlusOV) 
Foto’s:          R. de Jong (voorpagina), 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:        

 

 

mailto:wilma@binnendijk.com

