
 
 
 
 

 
 
 

 
Welkom bij de feestelijke opening van het  
scootmobiel seizoen Deventer op zaterdag 1 mei 2010  
 

Het is van groot belang dat alle scootmobielgebruikers veilig kunnen rijden. 
Daarom is er vorig najaar een oefenbaan gerealiseerd in het Godebaldplantsoen, 
tegenover Woonzorgcentrum Humanitas aan de Radboudlaan 1 in Deventer. 
 
Op zaterdag 1 mei bent u tussen 10.00 en 15.00 uur van harte welkom op deze baan: 

• Instructeurs van Veilig Verkeer Nederland staan klaar om uitleg te geven 

• Er is een informatiemarkt van bedrijven en organisaties 

• Er zijn diverse typen scootmobielen om uit te proberen 

• U kunt zich aanmelden voor de oefendagen op 27 mei en 16 september 

• Koffie en thee 

• Er ligt een leuk presentie voor u klaar! 
Kom dus zaterdag 1 mei vanaf 10.00 uur naar de scootmobiel oefenbaan. 
 

 

Meldt u nu aan voor de 
scootmobiel 
oefendagen  
op 27 mei en  
16 september 2010 
 
Er is alle reden om uzelf te laten 
(bij)scholen in het berijden van 
een scootmobiel – zie hier onder:  
“Even wat feiten” 
De kosten worden betaald door 
de gemeente. De leden van de 
Stokvisrijders krijgen het 
inschrijfgeld van € 3,00 terug na 
het volgen van de cursus! 

Eregasten over de rode loper 
 
Even wat feiten: 

• In Nederland maken zo’n 150.000 mensen gebruik van een scootmobiel.  

• Bijna 650 scootmobielberijders belanden per jaar op de Eerste Hulp van 
ziekenhuizen. 

• Er zijn elk jaar 5 doden te betreuren. 

• 80 mensen komen jaarlijks in het ziekenhuis terecht, omdat ze door een 
scootmobiel zijn aangereden. 

• Het aantal gebruikers van een scootmobiel verviervoudigt in de komende jaren. 
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Meer informatie? Kom naar het spreekuur van de Gehandicaptenraad Deventer, op 
maandag- en woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur aan de Hofstraat 14 in Deventer; 
tel. 0570-641795 / www.gehandicaptenraaddeventer.nl 
 

 
 
Van het bestuur 
Iedere Nieuwsbrief komt een bestuurslid aan het woord. Als eerste pakt onze voorzitster 
de pen en (zoals we van haar kunnen verwachten) maakt zij flink reclame! 

 
Ten eerste wil ik mij zelf even voorstellen: 
Mijn naam is Gerrie Bosman ik heb een 
dochter van 28 jaar die al 8 jaar in Utrecht 
woont. 
Zoals velen al weten is mijn functie bij de 
Scootmobielvereniging de Deventer 
Stokvisrijders die van voorzitter. Anton Slag 
en ik hebben deze club zes jaar geleden 
opgericht. En ja hoor, vele mensen waren 
er blij mee. 
Wij maken prachtige tochten en verzorgen 
ook activiteiten. Bijvoorbeeld op de  
maandagmiddag van twee tot vier een 
gezellig samenzijn in Huize Corel 

Gerrie aan het werk 
 
waar wij altijd van harte welkom zijn. Waar gepraat kan worden of een spelletje zoals 
rummicub. Ook nodigen wij af en toe personen uit die ons informatie  kunnen geven. 
Wij gaan ook een keer samen uit eten en met kerst worden kerstbakjes gemaakt en krijgen 
alle leden een presentje. Bij ziekte, verjaardagen of andere gebeurtenissen worden altijd 
kaartjes gestuurd en bij langdurige ziekte een gezellig bloemetje. Zo kunt u zien dat het 
een gezellige club is. Ik zou zeggen kom eens  kijken op maandagmiddag bij Huize Corel 
U bent van harte welkom. Als u vragen heeft, of lid wil worden of donateur kunt u mij 
bellen: 06-22338395. Ik hoop dat u iets wijzer en enthousiast geworden bent door mijn 
verhaal! Een hartelijke groet van Gerrie Bosman. 
 

 
 
Welkom 
Nieuwe leden zijn: de heren Veldboer en Bulteel 
De heren Kolkman, Kogelman en Neymyer hebben zich aangemeld als vrijwilliger. 
Wij hopen dat u zich gauw thuis voelt bij de Stokvisrijders! 

 

 
 
Algemene Ledenvergadering  
Alle leden zullen een verslag ontvangen van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 
waarbij 19 personen aanwezig waren. Naast de gebruikelijke punten was er veel nieuws 
over de scootmobiel oefenbaan, de oefendagen van Veilig Verkeer Nederland (zie elders in 
deze nieuwsbrief) en het uitstapje op 18 september. Zet u deze datum alvast in de 
agenda! Er komt natuurlijk nog aparte informatie en een opgave formulier. 

    
    



In memoriamIn memoriamIn memoriamIn memoriam    

Op de eerste dag van het nieuwe jaar ontvingen wij het bericht, dat de heer M.F. de 
Grauw was overleden. Wij hebben de heer De Grauw, voor onze leden Frans, eind 
december nog bezocht en met hem en zijn vrouw Tiny nog even gezellig gepraat. Frans 
was een integer man. Hij had wel belangstelling voor mensen en stond open voor iedereen.    
Na zijn heupongeluk is het met de gezondheid er niet beter op geworden. 
Van de vele natuurtochten heeft hij enorm genoten en kwam hij soms op plekken die voor 
hem zelfs onbekend waren. 
Wij wensen dat zijn vrouw Tiny de kracht zal vinden om met haar gezin en natuurlijk met 
De Stokvisrijders, de draad op te pakken en ook weer gaat deelnemen aan het clubleven. 
Terwijl het lied van Andrea Bocelli werd gespeeld hebben wij als club ook afscheid 
genomen van Frans met het: Time to say goodbye. 
 

 
 
Activiteiten 
 

 

Rechtop! informatie door Paulien                    Marianne Stanlein vertelt over de ANBO 
                                                                          

 
 
Vrijwilligers 
Kennismaken met nieuwe vrijwilligers en uitleg geven over de begeleiding van de tochten: 
dat was de bedoeling van een aparte bijeenkomst voor onze vrijwilligers op zaterdag 27 
maart. Het werd een gezellige fietstocht met veel informatie en onderweg een kopje 
koffie. “Voor herhaling vatbaar” was het commentaar na afloop! 
 

 



 

 
 
Dit seizoen worden de tochten begeleid door de heren Wolters, Steenhuis, Maassen, 
Overmars, Slag, Kogelman, Kolkman en Neymyer. 
 

 
 
Agenda 
Ook in 2010 iedere maandag: soosmiddag in Corel van 14.00 –16.00 uur! 
10 april De eerste tocht van 2010, start om 13.30 uur op het Vogeleiland. 

14 april Hulpmiddelensymposium Gehandicaptenraad: van 14.30 tot 16.30 uur in het 
  gebouw van Salland Verzekeringen, Munsterstraat 6 (zaal open om 14.00).  
19 april Film over het eerste lustrum van de Nationale Scootmobiel Dag tijdens de 
                      soosmiddag. De scootmobielgebruikers van Corel zijn ook welkom. 
24 april  Bingo, aanvang 14.00 uur in Corel. 
 
01 mei  Feestelijke opening Scootmobielseizoen in het Godebaldplantsoen, 10.00 –  
                     15.00 uur (zie elders in deze Nieuwsbrief). 
08 mei  De tweede tocht van 2010, start om 13.30 uur op het Vogeleiland. 
27 mei  Scootmobiel cursusdag Veilig Verkeer Nederland. 
29 mei  Bingo, aanvang 14.00 uur in Corel. 
 
02 juni  Symposium Scootmobielen Gehandicaptenraad: van 14.00 – 16.00 uur in het 
                      gebouw Van Vlotenhof, Joh.v. Vlotenlaan 85 te Deventer. 
05 juni  Blijf Mobiel Beurs in de Schalm, Dreef 1 te Deventer. 
12 juni  De derde tocht van 2010, start om 13.30 uur op het Vogeleiland. 
19 juni  Nationale Scootmobiel Dag. 
26 juni  Bingo, aanvang 14.00 uur in Corel. 
10 juli  De vierde tocht van 2010, start om 13.30 uur op het Vogeleiland, met eten 
  na afloop voor alle leden en vrijwilligers! 
 

 
 
Redactie 
De Nieuwsbrief is bedoeld voor leden, vrijwilligers, donateurs en belangstellenden van de 
Stokvisrijders. Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: Wilma Kok en Gerrie Bosman en de 
foto’s zijn van:  Anton Slag en Wilma Binnendijk.  
Redactieadres: Stromarkt 22, 7411 PK Deventer  // e-mail:  wilma@binnendijk.com 
 

 


