
  

 

Nieuwsbrief 

2022 - 2  

 

Dwars door de stad rijden is  
de beste promotie van De Stokvisrijders! 
 

   
 

De Nieuwsbrief is om te lezen en te bewaren!! 
 
De komende tochten zijn op 9 juli, 13 aug. en 3 sept. 
 

  

          



Van onze voorzitster: 
 
Beste Stokvisrijders 
 
Het afgelopen jaar was voor onze vereniging weer heftig.  
Veel lief en vooral leed hebben we samen gedeeld.  
Nu proberen we de draad weer op te pakken op een positieve manier. 
Er is al weer een mooie tocht gereden en er wordt druk overleg gevoerd  
voor de komende en een bijzondere activiteit in september. 
 
Jullie moeten geduld hebben, maar vanzelf wordt duidelijk wat de  
plannen zijn. De zomer staat bijna voor de deur en dan kunnen we genieten 
van alle moois in de natuur. Onze Ritmeester met zijn assistent zijn al weer 
bezig met het uitstippelen van routes. Ga daar lekker van genieten en heb 
waardering voor de tijd die zij daarin steken. 

 
Commentaar onderweg is snel gedaan, maar niet altijd leuk om te horen onderweg. Na de tocht is er 
altijd gelegenheid voor overleg en de Ritmeester staat open voor bruikbare tips. 
We zijn blij dat er nog gelegenheid is om samen op pad te gaan en dat er mensen zijn die zich 
beschikbaar stellen als vrijwilliger! 
 
Tot slot wens ik jullie allen een hele fijne zonnige zomer toe en alle goeds en gezondheid. 
Hartelijke groet en vooral veel rijplezier van, 
Wilma Kok – Scholten,  
Voorzitter De Stokvisrijders 
  

 

Van het bestuur: 
 
Lief en leed 
Door omstandigheden is Verkeersregelaar Frans Groes gestopt met zijn werk voor onze Vereniging. 
Hartelijk dank Frans voor je jarenlange inzet. Het ga je goed! 
 
Tijdens het maken van deze Nieuwsbrief kwam het verdrietige bericht dat Hans Veldwachter is 
overleden. Hij was onder andere vrijwilliger bij Fooruit, maar ook voor De Stokvisrijders was hij  
van veel betekenis. Het is gebruikelijk om alleen een In Memoriam te schrijven voor onze leden en 
vrijwilligers, maar voor Hans maken wij een uitzondering. 
 
Welkom  
In de afgelopen periode hebben zich mevr. Voor ’t Hekke en mevr. Kuper als lid gemeld. 
Wij wensen de dames een fijne tijd bij De Stokvisrijders toe. 
Een bijzonder welkom ook voor mevr. Saadhoff en dhr. Wolters. Zij zijn al jaren betrokken als 
vrijwilligers bij onze Vereniging, maar zij hebben zich nu ook als lid aangemeld. 
Dank voor jullie inzet en extra ondersteuning! 
 
Acties 
De Flessenactie van Jumbo Boreel is inmiddels afgesloten. Op het moment van dit schrijven,  
weet het bestuur nog niet hoeveel de lege flessen hebben opgebracht. Het wachten is nog op de 
uitnodiging om een cheque in ontvangst te nemen. Elders in deze Nieuwsbrief een foto impressie  
van de tocht en de leuke ontvangst bij de Jumbo op 14 mei. 
De volgende actie dient zich aan in september. We mogen van 5 t/m 29 sept. weer mee doen met  
Rabo ClubSupport. Ons doel zal zijn: Winteractiviteiten voor De Stokvisrijders. 
 
Corona 
Wij denken er momenteel niet veel aan, maar we horen steeds vaker weer over besmettingen.  
Het bestuur vraagt iedereen om met klachten thuis te blijven. Blijf allemaal alert!! 
 
 

 



           In Memoriam    

 

Een verdrietig bericht op 22 juni: Veldwachter Hans was van ons heen gegaan.  
Hij betekende veel voor onze Scootmobielvereniging, al was hij geen  
directe vrijwilliger. Veel Stokvisrijders kregen met Hans te maken door  
contacten met bestuursleden en het scholenproject van Fooruit. 
 
Altijd vrolijk, altijd positief, niet lettend op beperkingen maar zoekend  
naar mogelijkheden. Een aimabele steun in de rug en een inspiratiebron  
voor iedereen om door te zetten. 
De Stokvisrijders zullen Veldwachter Hans erg missen en wensen  
zijn vrouw Rijkje en hun familie heel veel sterkte. 
 
 

 
 
Avond Fiets 4Daagse Twello 
 
De Stokvisrijders waren erg blij met de uitnodiging voor de Fiets 4daagse in Twello. 
Toen het bestuur zich verdiepte in de (gedeeltelijk) nieuwe opzet, bleek echter dat de afstanden  
per avond een stukje groter waren geworden. Dat betekende voor een aantal leden dat het  
moeilijk zou worden om mee te doen…..je moet nu eenmaal ook vanuit Deventer / Colmschate / 
Schalkaar heen en weer rijden naar het startpunt in Twello. Daarom werd besloten tot deelname  
op één avond aan de kortste route. Wij moesten tevens rekening houden met het feit dat een  
aantal nieuwe leden nog nauwelijks een tocht had meegereden. 
 

 
Met dank aan Martha Steenge voor de organisatie! 
 
Uiteindelijk ging een beperkte groep Stokvisrijders op pad, vooral leden uit Twello. 
Zij hebben mooie tochten gereden en kregen op de laatste avond welverdiend hun medaille.   
Het bestuur zal voor 2023 in contact treden met de organisatie E.T.T. om te kijken of er  
mogelijkheden zijn voor iets kortere routes, zo dat de hele Vereniging weer kan deelnemen. 
We doen ons best! 
  

 



Achtergrond Manifest “Iedereen doet mee”  
 
Hoe toegankelijk zijn winkels, horecagelegenheden, 
sportverenigingen, zorginstellingen, het stadhuis in 
Deventer? En dan kijken we niet alleen naar de fysieke 
toegankelijkheid.  

 
Want toegankelijkheid is veel meer dan alleen dat. Voel je je welkom bij de sportvereniging?  
Ook als je een beperking hebt, of een chronische ziekte? Hoor je erbij?  
Deventer wil een gemeente zijn zonder drempels, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin.  
Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking, ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, 
hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen.  
Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland.  
Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.  
 
Ondertekening Manifest  
Een inclusieve samenleving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een samenleving waarin 
iedereen naar vermogen mee kan doen en mee bepalen. Ongeacht culturele achtergrond, beperking, 
gender identiteit, leeftijd, afkomst, kwetsbaarheid, geletterdheid en/of inkomen.  
Daarom ondertekenden de gemeente Deventer, de Deventer Sportploeg en Fooruit op  
woensdag 6 oktober 2021 het Manifest: Iedereen doet mee!  
Daarmee verbinden zij zich aan de boodschap van het VN-Verdrag Handicap en dragen deze actief uit.  
Elke organisatie in Deventer die zich sterkt maakt voor een samenleving waarin iedereen mee kan    

doen, kan het Manifest ondertekenen. Zodat er een olievlek ontstaat en het heel gewoon wordt dat 

Deventer een gemeente zonder drempels is. 

Ondertekening Scootmobielvereniging 
Natuurlijk vinden De Stokvisrijders dit onderwerp ook heel belangrijk. Zij merken regelmatig dat 
“vanzelfsprekendheid” er nog lang niet altijd is! Het bestuur stelt voor om tijdens de tocht op 8 okt. 
in de Week van de Toegankelijkheid een ondertekening te organiseren! 
 

 
 
Opening Gemeentehuis Voorst op 17 juni 
 
Het Gemeentehuis van Voorst is compleet gerenoveerd met duurzame 
materialen en is energieneutraal. De inwoners van Voorst én belangstellenden 
waren uitgenodigd voor de opening. 
 

 

 
 
Namens De Stokvisrijders waren Riekie, Martha en John (net niet zichtbaar op de foto) aanwezig. 
Zij beluisterden de toespraak van Burgemeester Paula Jorritsma Verkade. Na de opening was er 
gelegenheid om het Gemeentehuis te bekijken en tijd voor een gezellig hapje en drankje. 
Later in het jaar hopen wij persoonlijk kennis te maken met mevr. Jorritsma. 
 

 



Jumbo Boreel (Flessen) Tocht op 14 mei 

 
 

 
 

 
 

Een mooie tocht met vrolijke Stokvisrijders, dwars door het 
centrum – over de markt en door de Walstraat (zie voorblad). 
 
Een leuke ontvangst met koffie / thee en stroopwafel. 
John had een stop bij de Flessenautomaat. 
We moeten nog wachten op het resultaat van de actie! 
 
Dank voor de geweldige begeleiding van onze 
Verkeersregelaars. Hun papieren werden onderweg nog 
gecontroleerd door het Team Toezicht en Handhaving: uiteraard 
was alles tiptop in orde  
 

En wat een verrassing van Rob Hulshoff: dank voor je broodjes met gehakt! 
 

 



Scootmobieltraining 
 
Op 31 mei en 2 juni vonden weer de eerste Oefendagen plaats. 
Een nieuwe naam en een nieuwe opzet! 
 
Er was flink belangstelling voor en er komt nog een Trainingsdag in 
september. Houdt dus de kranten / website en facebook berichten 
in de gaten! 
 
Stokvisrijders die mee willen doen, mogen dit vast kenbaar maken via het 
contact formulier op onze website: www.stokvisrijders.nl 
 

 
 

 
 

Bericht van de Klantenservice van Valys (tel. 0900 – 9630) 
 
     Beste reiziger, 
 

Nu de maatregelen versoepeld zijn gaan veel pashouders weer op reis. Daar staat tegenover dat  
er nu een landelijk tekort is aan taxichauffeurs, hierdoor is een capaciteitsprobleem ontstaan.  
Wij leggen u uit hoe u ons in deze situatie kunt helpen en hoe u zelf zo min mogelijk hinder  
van de situatie ondervindt. 
Wat kunt u doen? 
Boek uw reis op tijd, bij voorkeur 72 uur voor aanvang. 
Reserveer uw reizen bij voorkeur online via Mijn Valys. 
Vermijd reizen in de weekenden en tijdens spitstijden zoveel mogelijk,  
de spitstijden liggen tussen 9.30 en 11.30 en 16.00 en 18.30. 
Neem alleen de hoogst noodzakelijke bagage en hulpmiddelen mee op reis.  
Zo blijft er meer ruimte in het voertuig beschikbaar voor andere passagiers. 
Wachttijden 
Door de capaciteitsproblemen is de wachttijd aan de telefoon en op de taxi langer dan u van ons 
gewend bent. Het kan voorkomen dat de ophaaltijd afwijkt van de geboekte tijd of dat u gebeld  
wordt door de vervoerder met het verzoek om eerder of later te vertrekken. 
 

 
 
In verband met zomervakantie is het kantoor van Fooruit gesloten  
van 14 juli t/m 20 augustus. 
 

 

 



 
 
Tocht op 11 juni 

 
 
  

 

 
 
  Bij onze sponsor op de koffie: dank voor de leuke ontvangst! 
 

 
 
Sponsorbijdragen: 
 
Onze penningmeester kreeg in de afgelopen periode weer heel positieve berichten: 
 
Dank aan Jumbo Hans Kok en De Boombosch in Twello voor hun financiële ondersteuning 
De Stokvisrijders zijn daar erg blij mee!! 
 

 
 
 
 
 

Onze scootmobielen worden tijdens de tochten altijd voorzien van bordjes met  
een Sponsor Logo. 
Zo kan iedereen zien wie er voor zorgt dat De Stokvisrijders blijven rijden! 
Ook hebben we een aparte plek op onze website waar de sponsoren vermeld worden. 
 

 



AGENDA:  JULI – AUGUSTUS – SEPTEMBER 
 
Er zijn weer berichten over Corona besmettingen. Er zijn nog geen maatregelen, maar 
het bestuur blijft wel rekening houden met onze kwetsbare Stokvisrijders.  
Dat betekent dat iedereen met klachten thuis moet blijven! 
 
 
4 juli  SOOSMIDDAG , net als op alle maandagen 
  Gezellig thee / koffie drinken en bijpraten 
 
9 juli  ZOMER TOCHT VAN 2022: MET SPONSOR BIO 4PACK OP PAD 
  Verzamelen om 10.30 uur op het Vogeleiland, vertrek om 11.00 uur 
  Iedereen krijgt een brief met informatie bij de Nieuwsbrief 

Zorg voor een VOLLE ACCU en de VLAG OP DE SCOOT ! 
Het wordt genieten in de zomer!! 

 
juli / aug.  GEEN BINGO MIDDAGEN IN DE ZOMERVAKANTIE  
 
juli / aug. TIP: Nodig in de zomer een Stokvisrijder uit voor een gezellig tochtje. 
  Je foto’s komen in de volgende Nieuwsbrief !! 
   
7 aug.   BOEKENMARKT 
  In Deventer is het feest voor alle boekenwurmen 
 
13 aug. TWELLO TOCHT MET DANK AAN ALLE SPONSOREN IN TWELLO 
  Verzamelen om 13.30 uur op het Vogeleiland, vertrek om 14.00 uur 
   
3 sept. Let op de datum! JUMBO HANS KOK TOCHT  MET ETENTJE 
  Verzamelen om 13.30 uur op het Vogeleiland, vertrek om 14.00 uur 

Iedereen ontvangt een brief met informatie en een opgavestrook 
 
5 t/m 29  
sept.  ACTIE RABO CLUBSUPPORT!! 
 
 
24 sept. 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 wat boven aan deze bladzij is 
geschreven: bij klachten blijf je thuis!  

 

 

Redactie          

Bijdragen:        W. Kok (van de voorzitster), W. Binnendijk (I.M.) 
  Fooruit (Manifest, Valys) 
 

Foto’s:          D. Joustra (o.a. voorpagina), B. Wagenaar, 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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