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ZOMERS !! 

   

  

 

 Na veel warmte nu de herfst in….. 

 Wij hebben nog twee tochten op 8 oktober en 12 november! 

 

 



 
Van onze voorzitster: 

 
Het is weer voorbij die mooie zomer.  
 
Ja inderdaad we schieten de herfst alweer in en de meesten van ons  
waren de hitte ook wel een beetje beu. Wij zijn er niet zo op ingesteld  
in zo’n lange en vooral droge periode. Maar nu  kunnen we weer klagen 
over de nattigheid en de wind die dit seizoen met zich meebrengt.  
Het weer is het meest besproken onderwerp in de wandelgangen!  
 
De Stokvisrijders hebben weer deelgenomen aan mooie tochten die werden 
uitgezet door onze Ritmeester en zijn assistent, hartelijk dank hiervoor. 
Achter de schermen wordt ook veel werk verzet door onze mensen die niet 
altijd in het voetlicht treden. Wat gedacht van de administratie, het 
organiseren van het jaarlijkse uitje, de boekhouding, de  sponsoring,  

de bingo en de fotografie en misschien dat ik nog iemand vergeet. Maar voor jullie allemaal:  
hartelijk dank voor je inzet. Want het kost wel tijd en veel organisatie. Zonder deze inzet kan een 
vereniging die al bijna twintig jaar bestaat het ook niet volhouden. 
 
Wij hopen nog een paar leuke activiteiten tegemoet te zien en zouden heel blij zijn met uitbreiding  
voor onze Verkeersregelaars. Zoek eens in je omgeving en laat belangstellenden contact met ons  
bestuur opnemen zodat wij het volgend jaar weer met goede begeleiding op pad kunnen gaan. 
Een goede gezondheid voor jullie allen gewenst en geniet vooral nog van de komende activiteiten. 

Jullie voorzitter, 
Wilma Kok – Scholten 
 

 

Van het bestuur: 
 
Lief en leed 
Helaas kregen wij bericht dat ons oudste lid Marty Weulink is overleden op 97 jarige leeftijd. 
Voor haar is het In Memoriam op de volgende bladzij geschreven. 
Verder kunnen wij melden dat dhr. Ninaber en mevr. Derks hun lidmaatschap hebben opgezegd  
vanwege persoonlijke redenen. We wensen hen het allerbeste toe. 
 
Welkom  
In de afgelopen periode zijn wij een paar Stokvisrijders rijker geworden. Dhr. Bos heeft al een aantal 
activiteiten bijgewoond. Ook hebben mevr. Dons en dhr. van Diesen zich aangemeld. 
De voorzitster vroeg in haar bericht om rond te kijken naar nieuwe vrijwilligers. Inmiddels heeft 
coördinator Dick Joustra kennisgemaakt met Paul Ververda. Hij komt onze gelederen versterken als 
Verkeersregelaar en daar zijn we erg blij mee. 
 
Acties 
De Flessenactie van Jumbo Boreel is inmiddels afgesloten. Elders in deze Nieuwsbrief schrijven we  
over het resultaat  en wat wij met het geld gedaan hebben.  
De septembermaand stond in het teken van Rabo ClubSupport.  
Op 6 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt en we hopen natuurlijk op een mooi resultaat.  
Met de opbrengst kunnen we iets extra’s doen voor de Winteractiviteiten! 
 
Corona 
Af en toe horen we een bericht dat iemand Corona heeft, helaas is het virus niet verdwenen. 
In het najaar worden mensen weer uitgenodigd voor een nieuwe vaccinatie. Dat is uiteraard een 
persoonlijke keuze. Het bestuur hoopt dat veel mensen kiezen voor een goede bescherming 
en vraagt met klem om bij klachten thuis te blijven! 
 
 

 



 
 In Memoriam    

Wederom heeft een Stokvisrijdster, mevr. M. Weulink ons verlaten. 
Marty was ons oudste lid. Zij reed de laatste jaren niet meer met de 
tochten mee omdat haar gezondheid dit niet toe liet.  
Wel is ze altijd lid gebleven en had nog telefonisch contact met leden  
en het bestuur. Zij wilde wel graag op de hoogte blijven over het wel  
en wee van haar clubje, zoals ze het zelf benoemde. 
 
Een groot verlies voor haar was het wegvallen van mevr. Dineke 
Doldersum, de vriendin waar ze samen vele tochten en reisjes mee had 
gemaakt. Lang reisde ze nog zelfstandig naar haar familie in de polder. 
Maar gezien haar hoge leeftijd en gezondheid kon dat ook niet meer. 
Een ritje met haar scoot om en nabij Humanitas kon ze nog volhouden. 
 
Wij allen bewaren goede herinneringen aan haar en het bestuur zal haar  
in de vergadering herdenken. De laatste reis is voor Marty begonnen.  
Marty dank voor je aanwezigheid en rust in vrede. 

 

 
 
Dank je wel Toos en Bert ! 

Voor Toos en Bert Breedveld is deze zomer een einde  
gekomen aan hun jarenlang vrijwilligerswerk in De Ark. 
 
Altijd klaar staan voor de speeltuin en de hele buurt. 
Veel organisaties vonden hier gastvrij onderdak met koffie. 
De Stokvisrijders hadden hun bestuursvergadering hier en de 
bijeenkomst van de Verkeersregelaars.  
De Ark was ook het vertrekpunt voor veel uitstapjes, waarbij  
Bert een vrachtwagen bestuurde. 
Het Seniorencafé was een begrip! 
 
Toos en Bert het was niet makkelijk, maar het werd tijd voor  
jullie om te stoppen. Wijkgebouw De Ark blijft natuurlijk bestaan, 
maar jullie maken daar nu geen deel meer vanuit. 

 
De Stokvisrijders bedanken jullie heel hartelijk voor alles wat jullie voor onze Vereniging deden! 
 

 
 
GROEPSFOTO 
 
Onze nieuwe groepsfoto  
werd gemaakt in Schalkhaar  
aan het eind van de tocht  
op 3 september.  
 
Hij wordt gebruikt voor alle  
officiële publicaties, 
zoals onze website en het  
Jaarverslag. 
 
 
 
 

 

 



Zomertocht met dank aan BIO4PACK! 
 

 
 

 
 

 
 
De foto’s op de voorpagina zijn ook gemaakt tijdens deze Zomertocht ! 
 

 
 
Kleine scootmobiel nodig? 
De kleine scootmobiel die oorspronkelijk gebruikt werd in de bibliotheek, is daar niet langer nodig. 
Daarom is afgesproken dat deze voortaan beschikbaar is voor wie een poosje een “kleintje” nodig  
heeft. Denk maar bijvoorbeeld aan een weekendje weg. 
 
Voor informatie hierover, kun je terecht bij: 
St. Fooruit, tel. 0570 - 641795 
Tonnie Wolters, 0570 – 631266 
 

 



Twello tocht, met dank aan onze sponsoren in Twello 
 

 

 
 
De Twello Tocht werd een week verplaatst vanwege de extreme hitte….. 
 

 
 
Verhaal van Ali over de Twello Tocht: 
Gelukkig het is mooi weer en we hebben geen bericht gehad dat we niet met De Stokvisrijders op  
stap zouden kunnen. Dus een ieder ging op weg naar Het Vogeleiland om te verzamelen om 13.30. 
We wisten al dat we naar Twello zouden gaan. Om 14.00 uur vertrekken we. Nu is de brug aan de 
Singelkant afgesloten, dus moesten we via het park naar de andere kant om daar de brug op te  
kunnen rijden. We hadden best een grote groep: 29 scoots achter elkaar dat zijn er echt heel veel.  
Op weg naar Twello zijn we echt door zeer mooie stukjes natuur en hele mooie laantjes gereden.  
 
Uiteindelijk zijn we in Bussloo uit gekomen bij een strandpaviljoen waar we koffie met een gevulde  
koek kregen. Dat was echt heel lekker. Je kon met je koffie binnen of buiten zitten. Buiten was het  
best nog wel erg heet, zeker in de zon. Binnen konden we heerlijk zitten. Het was er gezellig druk en  
ook wij hadden er genoeg plaats om lekker te kunnen zitten. Na een klein uurtje zijn we weer  
vertrokken maar nu richting Het Vogeleiland. De mensen die uit Twello kwamen, zijn halverwege   
recht door gegaan naar huis en wij zijn door het bos gegaan. Dat is best te begrijpen: anders gaan ze  
de brug over en gelijk weer terug. Op Het Vogeleiland aan gekomen nog een poosje staan te kletsen  
met een aantal mensen wat altijd erg gezellig is.  
 
Ja ook ik ga naar huis maar ben het park nog niet uit of ik blijk een lekke band te hebben.  
Nog een klein stukje door gereden in de hoop nog thuis te kunnen komen maar dat ging niet meer  
dus gestopt op de Hoge Hondstraat hoek Enkstraat. Ik heb de Medipoint gebeld dat ik een lekke band 
had. De goede man stond in Zeewolde daar was ook al iemand gestrand. Ik mocht de scoot wel laten 
staan en kijken dat ik thuis kwam maar dat durf ik niet aan. (vervolg op volgende bladzij) 
 

 



Gelukkig waren er nog wel mensen bij me. Op een bepaald ogenblik heb ik hun naar huis gestuurd  
omdat er ook nog gegeten moest worden.  
Bij een vreemde mevrouw aan gebeld want ik moest eigenlijk zo nodig naar het toilet en waar kon ik 
anders…. Mevrouw heel erg bedankt dat ik van uw toilet gebruik mocht maken.  
Ik heb gewacht tot 19.45 toen kwam de mijnheer van Medipoint er aan met excuus dat ik zo lang had 
moeten wachten. Daar kan deze man ook niets aan doen. Ook kwamen John en Dick nog even kijken  
of ik al weg was, maar ik stond er dus nog. Een nieuwe achterband er om en ook ik kon richting huis.   
Al met al het was een zeer mooie tocht en een dag met een beetje raar einde.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De Emballageactie van JUMBO DE BOREEL 
 is een groot succes geworden ! 
 
 Op 18 juli mochten de Stokvisrijders 
 Riekie, Martha, Wilma, John en Duco 
 het resultaat ontvangen van Bram Wijshake. 
 

De actie heeft € 136,80 opgeleverd. 
Voor dit bedrag zijn nieuwe pennen voor alle leden en vrijwilligers gekocht. 
De eerste werden al uitgedeeld tijdens het etentje op 3 september. Voor de mensen die niet  
aanwezig waren: ze liggen voor jullie al klaar op het secretariaat! 
 
Fijn dat JUMBO BOREEL allerlei organisaties een financieel steuntje in de rug geeft! 

 
 
Rinske Ellonk in de schijnwerpers: 

De Deventer Fotokring organiseerde in augustus  
een expositie in de Lebuïnuskerk. 
Een bijzonder onderdeel daarvan was het 
65-jarigen project ter gelegenheid van hun  
Jubileum. 
 
65-jarigen konden zich aanmelden en werden 
door meerdere fotografen op de gevoelige plaat 
vastgelegd.  
Rinske heeft de stoute schoenen aangetrokken  
en de foto’s waren prachtig. 
 
Zoals zij zelf zegt: Als ik de skyline van Deventer 
zie, maakt mijn hart een vreugdesprongetje ! 
 

Rinske, van harte met je 65!  
 

 



Jumbo Hans Kok Tocht met etentje 
 

 
 

 
 
Tijdens de tocht werd een bezoek gebracht aan het Bosrestaurant en tenslotte 
kwamen in De Lindeboom 46 leden en vrijwilligers bij elkaar voor de maaltijd. 
Na afloop werd de nieuwe Groepsfoto gemaakt. 
 

 
 
Sponsoren: 
 
 

Op 8 oktober rijden wij de (Herfst) 
PrintXpert Tocht 
 
Het bedrijf verzorgt al jaren onze Nieuwsbrief 
tegen heel lage kosten. 
We krijgen vaak complimentjes! 
 

 
 

 
Op 12 november is de laatste tocht van het jaar. 
De Snert Tocht wordt gereden ter ere van de  
BINGO COMMISSIE. 
 
De BINGO vraagt veel organisatie en voorbereiding en de 
opbrengst komt geheel ten goede van de activiteiten van 
De Stokvisrijders 
 
 
 

 



AGENDA:  OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER 
 
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! 
 
3 okt.  SOOSMIDDAG , net als op alle maandagen 
  Gezellig thee / koffie drinken en bijpraten 

Om 14.00 uur in de recreatiezaal van St.Jurriën, P.C. Hooftlaan 97 
 
6 okt.  BEKENDMAKING RESULTAAT RABO CLUBSUPPORT 
 
8 okt.  HERFST – PRINTXPERT TOCHT 
  Verzamelen om 13.30 uur op het Vogeleiland, vertrek om 14.00 uur 
   
15 okt. BIJEENKOMST VERKEERSREGELAARS – UITNODIGING VOLGT ! 
 
29 okt.  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!  

 
12 nov. SNERT TOCHT -  TER ERE VAN DE BINGO COMMISSIE 
  Verzamelen om 13.30 uur op het Vogeleiland, vertrek om 14.00 uur 
 
26 nov.  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!  

   
DECEMBERACTIVITEITEN - - ALLE STOKVISRIJDERS ONTVANGEN HIEROVER EEN BRIEF!! 
 
5 dec.  SINTERKLAASMIDDAG 
 
16 dec.  KERSTBAKJES MAKEN 
 
17 dec.  KERST BINGO 
 
19 dec. LAATSTE SOOSMIDDAG VAN HET JAAR 
 

 

Redactie          

Bijdragen:        W. Kok (van de voorzitster en I.M.), A. Voor ’t Hekke (20 aug.) 
   

Foto’s:          D. Joustra, J. Burger, H. Peters, 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

