
  

 

Nieuwsbrief 

2022 - 4  

 
 

Wintertijd 

   
 

          Aan alle Stokvisrijders, vrijwilligers, sponsoren en iedereen  

        die betrokken is bij onze Scootmobielvereniging wensen wij  

        een mooie WINTERTIJD ! 

 

 Zorg voor elkaar, zoek elkaar op of pak de telefoon. 

         Geniet van de lichtjes en kijk uit naar een spannend Nieuwjaar. 

 Onze wens voor 2023: gezond blijven en veilig rijden ! 

 

  



Van onze voorzitster: 

 
Beste mensen, 
 
Het jaar 2022 ligt bijna achter ons en was voor velen een  
bewogen jaar. De een kampte met ziektes en de ander had  
verdriet door het verlies van een dierbare.  
Wij met onze vereniging hebben getracht het zo goed mogelijk  
na de Coronatijd op te vangen. 
De vrijwilligers en verkeersregelaars hebben de tochten voor u  
allen weer zo goed mogelijk begeleid zodat een ieder hiervan kon 
genieten. 
 
Ik zeg nu op naar het nieuwe jaar en afwachten wat dat ons zal 
brengen. Gelukkig weet niemand van ons wat er weer op ons pad 
komt maar ik hoop heel veel voorspoed, gezondheid en geluk. 

 
Laten we ons voorbereiden op het feest van Kerstmis dat haar licht mag uitstralen. Laten we ook  
denken aan hen die van ons zijn heengegaan zodat ze niet vergeten worden. 
Ik wens u allen hele fijne en gezellige dagen toe voor zover mogelijk en op naar het nieuwe jaar. 
 
Jullie voorzitter 
Wilma Kok – Scholten 
 

 

Van het bestuur: 
 
Lief en leed 
Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief kregen wij bericht dat dhr. de Roo is overleden.  
Voor hem is een In Memoriam geschreven op de volgende bladzij. 
 
Welkom  
In oktober mochten wij een nieuw lid verwelkomen. Mevr. Peters (“zeg maar Puck”) heeft  
sindsdien al menig activiteit bijgewoond. Wij wensen haar een fijne tijd toe bij onze Stokvisrijders! 
 
Opzegging lidmaatschap 
Dhr. H. Dijkstra heeft zijn lidmaatschap opgezegd met een heel positieve reden. 
Zijn gezondheid is zo vooruit gegaan dat hij geen gebruik meer hoeft te maken van zijn  
scootmobiel. Hij bedankt voor de prettige tijd bij de Vereniging. 
 
Contributie 
Tijdens de Alg. Ledenvergadering in maart werd afgesproken dat de contributie in 2023 verhoogd  
zou worden naar € 45,-. Het bestuur heeft besloten deze verhoging uit te stellen tot 2024. 
De reden hiervoor is dat voor veel leden de kosten enorm zijn toegenomen. Daarom wil het bestuur 
eenmalig iedereen tegemoet komen. We zullen met elkaar zuinig zijn en onze uitgaven goed in de 
gaten houden. 
Bij deze Nieuwsbrief is een brief over de betaling van het lidmaatschap en we vragen iedereen  
om in januari het geld over te maken. Leden die vallen onder de Rechtop Regeling, kunnen contact 
opnemen met penningmeester Riekie v.d. Velde. 
 
Koffie apparaat St. Jurriën 
Een hele tijd geleden werd al aangekondigd dat er een nieuw koffie apparaat in St. Jurriën zou  
komen. Nu is het zover! Dit betekent dat we gaan betalen voor de koffie / thee ( € 0,50). 
Afspraken: 

- Voortaan neemt iedereen gepast contant geld mee 
- Alleen de gast heer / vrouw bedient het apparaat, om problemen te voorkomen 

 

 



In Memoriam    

 
Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief ontvingen wij het  
verdrietige bericht dat heel onverwacht dhr. Jacob de Roo was  
overleden op 16 november. Jacob mocht 86 jaar worden. 
 
Sinds najaar 2021 was hij lid van De Stokvisrijders en hij genoot  
vooral met volle teugen van de tochten en van de gezelligheid  
in de Vereniging. 
Helaas heeft zijn lidmaatschap niet lang mogen duren. 
 
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte met  
het gemis van hun vader en opa. 
En wij zullen Jacob gedenken in de traditie van onze  
Scootmobielvereniging. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Herfst tocht 

 
 
Op 8 oktober hebben we de PrintXpert tocht gereden. 
Niet al te lang maar wel erg gezellig. 
Het was prachtig weer en we genoten van de herfstkleuren. 
 
Op het Vogeleiland waren er 2 gasten die zich op de fiets  
bij ons aan sloten. Dit gebeurt bij hoge uitzondering. 
Ze kregen net als elke fietser een oranje hesje aan zodat zij  
ook goed zichtbaar waren, voor de mensen die mee rijden én  
ook voor het overige verkeer. 
Redacteur Rens Broekhuis van BNN VARA kwam kennismaken. 
 

Onze Stokvisrijders werden gevraagd om mee te werken aan het programma Test Case.  
Het onderwerp: veiligheid en stabiliteit van de scootmobielen.  
Omdat onze Vereniging veilig rijden hoog in het vaandel heeft, werd besloten om mee te doen. 
Wilma en John hebben gezorgd voor de voorbereiding: in een heel korte tijd zorgden zij voor  
informatie naar BNN en De Stokvisrijders, alle nodige afspraken én natuurlijk de deelnemers. 
 

 



 
 
STOKVISRIJDERS TESTEN DE VEILIGHEID EN STABILITEIT VAN SCOOTMOBIELEN 
 

 
 
 Crew Stokvisrijders: 
 Martha Steenge – Luna Pride 3w   
 Berlinda Wagenaar- Solo 3w 
 Ali Voor ’t Hekke – Sterling Elite 3w 
 Eric Peters - Sterling Elite 3w 
 John Burger – Trophy 6 3w 
 Rob Hulshoff – Trophy 4w 
 
 Ondersteuning Stokvisrijders: 
 Rinske Ellonk 
 Wilma Binnendijk 
 
 Totaal betrokken leden en vrijwilligers: 
 Ruim 25 personen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eric en Berlinda (met hulp van Hans) aan het werk met de testen 
 
Ali in gesprek met Redacteur Rens Broekhuis: 
KASSA maakte vaak een programma waarin iets werd getest, Nu is er een nieuw programma  
(TEST CASE) en daarin komen alleen maar testen. Dit programma is op Nederland 1 om 21.30 uur  
en de test waar De Stokvisrijders voor zijn gevraagd, wordt eind januari of begin februari uitgezonden. 
De datum wordt later bekend gemaakt! 
 
De opnames zijn hoofdzakelijk over Veilig rijden en hoe De Stokvisrijders met hun scootmobiel  
omgaan. Onze tochten zijn niet alleen erg leuk om te doen, maar ook heel leerzaam: je leert beter 
en makkelijker met je scoot omgaan. Er gebeuren ongelukken, vaak doordat de rijder zelf fouten  
maakt. Met name het remmen gaat anders dan met een fiets en dat was niemand gewend. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monteren camera             Kijkje op de set                     Stunt scootrijder 
 
Wij hebben allemaal veel geleerd! 

 
 
De Stokvisrijders: 
Wat komt er veel kijken bij de opnames. Een hele 
dag werken voor 10 minuten. 
En hoeveel keer moet alles overnieuw 
Het team van de VARA: 
Respect voor de Stokvisrijders. Jullie zijn zó 
enthousiast en hebben zo ontzettend veel geduld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DE PROEFMONTAGE IS ERG LEUK GEWORDEN EN NU MOETEN WE OPNIEUW GEDULD HEBBEN…. 
 
WE HOPEN DAT HET PROGRAMMA BIJDRAAGT AAN HET VEILIG RIJDEN MET EEN SCOOTMOBIEL ! 
 

 



Snert tocht – met dank aan De Bingocommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prachtig weer voor een bezoek aan het fietstunneltje Deventer – Twello: 
Kunstenaar Margot Olde Loohuis maakte daar een Onderwater landschap van dus 
WE GINGEN MET ELKAAR KOPJE ONDER ! 
Voor meer info: www.margotoldeloohuis.nl 

 

 
 
Met elkaar naar gastvrije Het Hovenhuus voor lekkere koffie en een traditionele kop snert. 
Dank hiervoor aan de vrijwilligers! 
 

 
 
 

JANUARI / FEBRUARI:  
 
 

ACTIE NIEUWE VERKEERSREGELAARS !  
 
 

Zonder Verkeersregelaars geen tochten….. Helaas hebben een aantal vrijwilligers afscheid moeten  
nemen, veelal vanwege hun gezondheid. Daardoor wordt de groep die we nodig hebben te klein.  
Wij gaan dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers die onze tochten willen begeleiden.  
In januari en februari gaan wij een grote actie houden om het leuke werk van onze Verkeersregelaars 
onder de aandacht te brengen. Wij vragen of alle Stokvisrijders een handje willen helpen. 
 

Ken je iemand die graag fietst en 1 zaterdag in de maand (april t/m nov.) zijn of  
haar beste beentje voor wil zetten om ons te helpen?  
Vertel maar hoe blij je thuis komt na een tocht en hoeveel plezier de  
Verkeersregelaars ook met elkaar hebben.  
 
Mensen die belangstelling hebben en meer willen weten kunnen 
Dick Joustra bellen.  
Hij is de coördinator en wil graag informatie geven: tel. 0570 – 543969. 

 

 



Bijeenkomst nieuwe leden 
Het bestuur heeft op 8 november nieuwe leden uitgenodigd  
om nader kennis te maken en hen informatie te geven over het  
reilen en zeilen bij De Stokvisrijders.  
Bertus, Wim, Tineke, Siets en Ali werden door bestuursleden  
Helmi en Joke wegwijs gemaakt. 
 
Dit gebeurde aan de hand van de website, waar veel informatie op  
te vinden is. Zo kwamen allerlei onderwerpen aan de orde:  
de tochten, soos en bingo. Ook werden de scootmobieltraining 
uitgelegd, het zoeken naar sponsoren en de Rechtop Regeling voor 
mensen met een heel klein inkomen. 
 
Het was een zinvolle bijeenkomst en het bestuur heeft besloten  
dit vaker te doen op het moment dat er weer een clubje nieuwe  
leden is. 
 
Informatie is te vinden op: www.stokvisrijders.nl  
Of bij alle bestuursleden. 

 

 
 

Inktvis te koop! 
 
Ali Voor ’t Hekke haakt octopussen, ong. 9 cm. groot.  
Ze zijn te koop voor € 2,50 
 
Van elk verkocht exemplaar is € 0,50 voor 
De Stokvisrijders! 
 
 

 
 
Bericht op onze facebookpagina van 18 november 

Op de dag v.d. ONDERNEMER bedanken wij  

alle bedrijven   

die ons financieel / praktisch STEUNEN !! 

 

 
 
Sint Nicolaas, bedankt voor uw bezoek 
We stonden allemaal in het grote boek 
We werden verwend met koffie, hapjes en pepernoot 
Je voelt je weer klein ook al ben je groot 
 
De grappen van de Pieten 
De bingo om van te genieten 
Er stonden ook cadeautjes klaar 
 
Bedankt en graag tot volgend jaar !! 
 
 

 

http://www.stokvisrijders.nl/


AGENDA:  JANUARI – FEBRUARI - MAART 
 
Bij alle activiteiten geldt: iedereen met klachten moet thuis blijven! 
Iedere maandag soosmiddag om 14.00 uur in de recreatiezaal van St. Jurriën,  
P.C. Hooftlaan 97  -- Geld voor de koffie / thee meenemen 
 
9 jan.  EERSTE SOOSMIDDAG VAN 2023, NIEUWJAARSRECEPTIE 
  Nieuwjaarstoespraak van voorzitster Wilma Kok 

Gezellig thee / koffie drinken en bijpraten 
Om 14.00 uur in de recreatiezaal van St. Jurriën, P.C. Hooftlaan 97 

 
JANUARI / FEBRUARI   ACTIE VERKEERSREGELAARS !! (kijk in deze Nieuwsbrief)   
 
28 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 
 
13 febr. SOEPSOOS 
  Corrie en Tonnie Wolters koken een heerlijke pan groentesoep 
  Iedereen krijgt een brief met opgavestrook.  

Meenemen: een soepkom en een lepel 
 
25 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 
 
6 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING 

14.00 uur koffie in de recreatiezaal van St. Jurriën, P.C. Hooftlaan 97 
14.30 uur aanvang van de vergadering  -Alle leden ontvangen een uitnodiging met een 
agenda en het is belangrijk dat iedereen aanwezig is! 

 
11 maart BIJEENKOMST VERKEERSREGELAARS 
  14.00 uur in P.W.Janssen 

Alle Verkeersregelaars ontvangen een uitnodiging en een agenda 
 
25 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 
   
Eind maart:   We vragen de vrijwilligers of er LENTEBAKJES GEMAAKT KUNNEN WORDEN 
  Wanneer dit mogelijk is, krijgt iedereen een brief met informatie en opgavestrook 
 

 

Redactie          

Bijdragen:        W. Kok (van de voorzitster), A. Voor ’t Hekke (8 okt., 8 nov.)    

Foto’s:          D. Joustra, R. Ellonk, J. Burger, W. en 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

