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Van de redactie
Beste lezer,
Bij deze heb ik het genoegen om jullie
de Clubnieuws nog voor deMeivakantie te presenteren.
Nogmaals heb ik het stukje van
Robbie over zijn te nemen reis naar
de Alpe d’Hues geplaatst op pagina’s
13 en 14. Om zijn reis te kunnen
betalen heeft hij wel de nodige
sponsoren nodig. Dus lees met veel
aandacht zijn verhaal om hem te
kunnen helpen zijn doel te bereiken.
Ook dingen die iedereen moet weten,
staan erin vermeld.
Dus sla niets over, het is allemaal
belangrijk om te lezen.

Tineke Beuving
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Van de
voorzitter

Tijdens de ledenvergadering zijn
de verslagen over 2017 en de
financiele begroting voor 2018
goedgekeurd. Daar zijn we blij
Tijdens de
mee. We spannen ons in om extra
ledenvergadering hebben we afscheid sponsoren te vinden en er is nog
ruimte bij de meeste sporten voor
genomen van Evelien, zij heeft vele
nieuwe leden. Ook hier horen we
jaren het darten gecoordineerd.
graag of je iemand kent waarvan je
Gelukkig lukte het om enkele dagen
denkt dat sporten bij Flevostar
later de nieuwe coordinator kennis te
voor hem/haar leuk is.
laten maken met onze darters. Het is
Peter van de R. De zaalvoetballers
Na de ledenvergadering hebben
kennen hem misschien als
scheidsrechter bij het Jan van Heerde we met elkaar pictobingo
toernooi. We zijn heel blij Peter dat je gespeeld, totdat de prijzen op
onze vereniging ook met het darten wilt waren. Iedereen die deel kon
helpen, veel plezier met elkaar tijdens nemen aan de vergadering,
nogmaals dank daarvoor.
de trainingen. Het email adres van
Peter staat achter in deze clubnieuws.
Ik wens iedereen mooie en
sportieve trainingen toe, zonder
We zoeken ook nog een nieuwe
coordinator voor het rolstoelbasketbal. brokken, en alvast een goede
Jan heeft al langer geleden aangegeven meivakantie.
deze taak over te willen dragen. Dus als
Namens het bestuur
je nog iemand kent waarvan je denkt
die kunnen we hiervoor vragen, laat het
Jan of mij graag weten. Overigens zijn
we heel blij dat Jan tijdens de
ledenvergadering aanwezig kon zijn, na
Maarten Vrolijk
zijn verblijf in het ziekenhuis. Sterkte
ook de komende tijd.
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Van de penningmeester
Hallo allemaal

ik wel van onze kersverse
coördinator voetbal begrepen dat
een paar volwassen spelers
overwegen om terug te komen.
Dat zou prachtig zijn: hoe meer
zielen hoe meer vreugd!

Zo kort na de ledenvergadering is er
Kort maar krachtig deze keer.
eigenlijk geen nieuws op financieel
gebied. In de week na Pasen werd de Hartelijke groet van jullie
collecte voor het Fonds Gehandicapten Penningmeester,
Sport gehouden. Voor ons altijd een
mooie bron van inkomsten. Als ik het
goed begrepen heb krijgen we nu zelfs
de helft van de opbrengst. Collectanten Tineke Schutte.
en coördinatoren: alvast bedankt!
Wat betreft het aantal leden valt er
(nog) niets concreets te melden, al heb
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Van de Badminton
Beste mensen,
Eigenlijk heb ik vanuit de
badmintonhoek niet zoveel te
melden ten opzichte van het vorige
clubnieuws
De bezetting is niet zo groot. We
hebben de laatste weken met
maximaal 4 spelers gespeeld. Wel
een gezellige ploeg maar toch
jammer. Misschien kunnen jullie nog
eens wat vrienden, vriendinnen of
medebewoners vragen om eens te
komen spelen. Wie weet vinden ze
het wel zo leuk dat ze blijven komen.
De actie voor een nieuwe
dartscoördinator heeft na de nodige
moeite toch resultaat opgeleverd. Er
is een opvolger voor Evelien. Het
heeft wel wat zoeken en
hoofdbrekens gekost maar ik denk
dat het de moeite waard is. Peter
welkom.
Ondertussen ook bezig om de
collecte in mijn wijk weer af te
ronden maar dat gaat ook weer
lukken .Jammer dat het een
wisselvallig week was voor de
collectanten en toch hopen we op
een mooie opbrengst voor de
vereniging.

Graag tot het volgende
clubnieuws.

Met sportieve groeten
Gaby Goudzwaard
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Dartnieuws,
Een nieuwe dartcoördinator
Evelien is ermee gestopt en Peter
wordt door onze vereniging welkom
geheten..
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Rolstoel basketbal
Flevosterren,
Nadat Jan aangaf te willen stoppen
met het schrijven van dit stukje, heb
ik, Erik, besloten dat op mij te
nemen.
Bij deze een update over de
afgelopen twee maanden:
De afgelopen maanden heeft
Flevostar Rogier mogen
verwelkomen als nieuwe vrijwilliger.
Daarmee is het vertrek van één van
de andere vrijwilligers weer
enigszins opgevangen. Maar we zijn
nog altijd op zoek naar mensen die
het leuk vinden om ongeveer één
keer in de vier weken mee te doen
aan rolstoelbasketbal met ons in ’t
Dok. Daarnaast hebben we Remco
als nieuw lid bij rolstoelbasketbal
mogen verwelkomen. Hij komt over
van het voetbal. Kortom: Ons team
breidt zich weer iets uit.
Onze vaste trainer heeft door andere
verplichtingen iets minder tijd om
ons de kneepjes van het
rolstoelbasketballers vak bij te
brengen, maar door andere
teamleden wordt dit de laatste tijd
prima opgevangen en zelfs de
vrijwilligers proberen hier
enthousiast invulling aan te geven.

Om onze vereniging te promoten
hebben een paar weken terug
enkele middelbare scholieren van
het Ichtus college meegedaan met
rolstoelbasketbal. Voor velen een
nieuwe ervaring om sowieso in
een rolstoel te zitten.
Op zaterdag 2 juni doet een groot
deel van ons team weer mee aan
het nasi rolstoelbasketbal toernooi
bij Julianadorp, Noord Holland.
Aan het plezier wat we vorig jaar
hadden zal het in ieder geval niet
gelegen hebben, maar het scorend
vermogen van ons team zat toen
best tegen. Hoewel we vorig jaar
goed op dreef waren konden we
onze kansen dus niet optimaal
benutten. De scherpte ontbrak een
beetje en het geluk was ook niet
aan onze zijde. We hopen dat dat
dit jaar beter mag gaan. We gaan
er in ieder geval vol voor. Een
combinatie van zeer snelle
aanvallers en een aantal
ijzersterke verdedigers, zou het,
met goed positiespel, mogelijk
moeten maken onze
tegenstanders te verslaan.
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Dat rolstoelbasketbal
blessuregevoelig kan zijn, blijkt wel
uit het aantal afzeggingen van de
laatste tijd en ook de griepgolf droeg
hier uiteraard niet aan bij. Uiteraard
hopen wij met het nasi toernooi en
met de zomer in aantocht dat we
allemaal weer topfit zullen zijn.
Namens ons hele team,
De (“Basket”) ballen
Erik de Vries
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Flevostar Tennis
Beste lezers,
Op het tennisfront
draait alles naar
wens.
Vanaf 1 december hebben we in de
linkerzaal gespeeld maar vanaf 23
februari spelen we weer in onze
vertrouwde rechterzaal van sporthal
“t Dok. Een enkele keer zullen we
toch nog moeten uitwijken naar de
linkerzaal.
De opkomst is prima. Tevens wordt
er goed geholpen bij het opzetten
van de zaal zodat we lekker op tijd
kunnen beginnen.

Mocht je vrienden of kennissen
hebben die ook belangstelling
hebben voor tennissen, neem ze
gerust eens mee. Met of zonder
beperking, iedereen is welkom. Als
je meer informatie nodig hebt mail
(hencor@hetnet.nl) of
bel (0320 227 238) mij gerust
even.
Met vriendelijke groeten,
Henk Durenkamp
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G-voetbal
Sportieve groet,
Jan Tolhoek
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Mee naar de Alpe d’Huez
Mijn naam is Robbie van
Herwaarde, lid van Flevostar
sinds 2008.
Sinds midden oktober weet ik
dat mijn oma, bij wie ik heel
veel logeer weekenden heb
gehad, kanker heeft. Nu is het
tijd om haar te bedanken voor
de dingen die zij voor mij heeft
gedaan. Hierdoor werd ik
gemotiveerd mee te gaan naar
de Alpe d’Huez om geld op te
halen voor KWF.

Die kans heb ik nu, maar
daarvoor heb ik
ondersteuning nodig van u.
Nu is het zo dat mijn moeder
gehaakte octopusjes
verkoopt, maar daarover
later meer.
De fiets heb ik al, trainen doe
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ik ook al, maar ik heb nog wat
geld nodig om de berg op te
kunnen. Hiervoor maakt mijn
moeder, zoals reeds
geschreven, octopusjes die
verkrijgbaar zijn in alle
kleuren.
Willen jullie mij helpen voor
het bij elkaar halen van het
startgeld? Dat kan door een
octopusje te bestellen.
Wilt u ook een octopusje
bestellen? Stuur dan een
mailtje naar:
robbiefietsttegenkanker
@gmail.com
Bezoek ook even onze
Facebook pagina:
robbie ftk
Een octopusje kost € 3,50. U
kunt kiezen uit alle kleuren
van de regenboog.
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Nieuws van de ritmische
gymnastiek.
Hallo allemaal
Zoals iedereen eerder al in een
voorgaande editie van het clubblad
heeft kunnen lezen zijn wij op 18
februari naar Hengelo geweest.
We vertrokken met twee auto’s
richting het oosten waar wij mooi op
tijd bij het theater aankwamen. We
werden hartelijk ontvangen door de
organisatie en naar onze privékleedkamer gebracht. Erg leuk was
dat we van die echte spiegels met
theaterlampjes hadden. Daardoor
voel je je gelijk bijzonder..
Nadat we geheel waren
geïnstalleerd en onze speciale
showkleding hadden aangetrokken
was het tijd om de vloer te
verkennen. Je krijgt als groep dan de
mogelijkheid om je dans nog op het
podium uit te proberen voordat het
publiek in de zaal arriveert. Dat is
fijn, want dan weet je precies waar je
moet gaan staan en wat je kunt
verwachten.
Deze generale repetitie ging goed en
we hadden er een goed gevoel bij!
Om 15.00 uur begon het
programma, wij waren als 5e aan de
beurt met onze Spaanse ballendans
“Olé”. Natuurlijk waren we allemaal
ietwat gespannen, maar wel in
positieve zin.

Toen de muziek begon viel de
spanning geleidelijk weg en
straalden we op de vloer! De dans
ging supergoed en gelijk en we
waren dan ook enorm trots dat we
op het podium hadden gestaan. Er
heerste echt een euforie onder de
groep. We kregen een mooi
applaus van het publiek.
In de pauze was er gelegenheid
om onze meegekomen supporters
te ontmoeten en het door hun
geschoten filmpje te bekijken en
ook zij waren dik tevreden en trots
over ons optreden, erg leuk!
Na de pauze mochten we als
groep zelf in de zaal de 2e helft van
het programma bekijken. Er zaten
erg leuke en gevarieerde nummers
tussen. Vooral het zogeheten
röhnradturnen op muziek van pipi
langkous, was een heel leuk
nummer.
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Nadat het complete programma
afgelopen was, was het tijd om onze
spullen te verzamelen en weer terug
te keren naar Dronten. Voordat we
Hengelo uitreden bezochten we nog
gezellig de Mc-Donalds. Zo tegen
half 9 waren we weer thuis. Alle
meiden waren van mening dat deze
ervaring voor herhaling vatbaar is,
dus volgend jaar doen we vast en
zeker nog een keer mee!
Inmiddels zijn er alweer een aantal
lessen verstreken en zijn we weer
aan het oefenen op nieuwe dansen
en technieken. Zo zijn we o.a.
begonnen om te oefenen op een
nieuw materiaal, namelijk de baton
(majorette-stok). Aangezien dit het
merendeel van ons compleet nieuw
is, is het best lastig, maar wel een
leuke uitdaging! Ook gaan we bezig
met een korte dans die we

misschien tijdens het Jan van
Heerde toernooi zullen tonen.
Genoeg dus om op te oefenen.

Groetjes van de ritmische
gymmers
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De razende reporter…..

Als ik dit aan het schrijven ben, is het
de hele woensdagmiddag grijs en nat.
Daarnaast is het waterkoud en de
lente is nog ver te zoeken.
Inmiddels komen er voorzichtig de
bloembollen boven de grond en dus
gaat er binnenkort meer kleur komen
op de akkers van de
bloembollenvelden en de tuinen in
onze gemeente. Gelukkig maar want
van het grijze en grauwe weer brengt
ook niet veel goeds. Een zonnetje en
fraai bloeiende bloemen, wie wil dat
niet…..

Binnen onze vereniging heeft de
jaarlijkse ledenvergadering (ALV)
plaats gevonden in de sportkantine.
Dankzij een aantal leden zijn er
aandachtspunten aan de orde
gekomen waar het bestuur aan gaat
werken. Een van de aandachtspunten is het werven van nieuwe
leden. Jong of op leeftijd, wel of
geen beperking, iedereen is welkom
om kennis te maken met de sporten
van ons kluppie. Verder zijn er een
aantal leden in het zonnetje gezet
waaronder Jan T., Evelien B. en Jan
S. Jan S en Evelien zijn inmiddels
gestopt als coördinator Voor
rolstoelbasketbal, darten en en het
G-voetbal zoeken we een
coördinator) Jan T houdt zich nog
even bezig met de organisatie van
het Jan van Heerde toernooi en
daarna stopt Jan ook. Dus……. Is
er iemand die het leuk lijkt om te
helpen bij onze vereniging of graag
wil komen sporten, laat het weten
aan je trainer of iemand van het
bestuur. Ook op de ALV waren een
aantal leden 12,5 jaar lid waaronder
Jetske en Joseph M ( wonen in
Limburg, na telefonisch contact
wordt het dingetje later in het jaar
persoonlijk overhandigd!) Ook Gaby
Henk, Jan T en Leon S. zijn
inmiddels 12,5 jaar lid. Alle
jubilarissen kregen een dingetje uit
handen van onze voorzitter.
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De tweede helft van het seizoen is al
enige tijd gestart. De voetballers
strijden om het kampioenschap in
Zwolle, het team ritmische gymnastiek
heeft meegedaan aan een
demonstratie en is een ervaring rijker
en alle andere sporters gaan voor hun
eigen doelen. Wat voor doelen of
uitdagingen is voor iedereen anders.
Binnen onze vereniging kijken we niet
wat we niet kunnen maar wel wat de
mogelijkheden zijn wat iemand wel
kan. Daarom is het zo bijzonder dat we
lid mogen zijn van zo’n vereniging!
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Wist je dat……..
 Nieuwe leden zeer welkom
zijn.
 De eerste drie trainingen voor
toekomstige nieuwe leden
gratis zijn.
 Een aantal leden elkaar tegen
kwamen tijdens een avondje
uit in de Meerpaal.
 Zij veel gelachen hebben om
de komische streken van Jon
van Eerd.
 De collecte heeft al plaats
gevonden.
 Onze vereniging 50 % mag
houden van de totale
opbrengst in de gemeente
Dronten.
 Dit een mooi bedrag mag zijn
voor onze clubkas.
 Alle leden en vooral de
penningmeester er blij zullen
zijn als de opbrengst goed is
 Des te meer een reden om je
aan te melden als collectant in
2019
 Nieuwe coördinatoren
welkom zijn voor de
rolstoelbasketbal, en
G-voetbal
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Meivakantie.

De meivakantie is van 27 april t/m
13 mei 2018.

Tijdens de vakantie zijn er
GEEN trainingen!

Namens het bestuur een fijne
vakantie. Geniet ervan!
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Trainings-tijden
Op woensdag beginnen de
trainingen om 18.30 uur tot 19.45
uur voor de darters,badmintonners
en voetbal jeugd. De senior
voetballers en de
rolstoelbasketballers trainen van
19.45 uur tot 21.00 uur.
Op vrijdag trainen de tennissers
van 17.15 uur tot 18.30 uur.
De ritmische gymnastiek op
dinsdagavond van 19.00-20.00 uur in
gymzaal de beurs.
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Algemene regels en
Afzeggen trainingen.

Realiseer je hierbij
altijd dat, hoewel
taalgebruik voor jezelf
gebruikelijk is, dit
andere sporters van

Binnen de vereniging hebben
we afspraken gemaakt. De
belangrijkste regels/afspraken
zijn:
•

•

Gebruik van alcoholische
dranken is niet
toegestaan voor, tijdens
of na het beoefenen van
de sport;

Flevostar kan kwetsen;



Altijd opletten op het
taalgebruik.
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Indien je niet
op een training
aanwezig kunt
zijn zorg dan
dat je je
afmeldt bij de
trainer

Ziekenboeg.
Onze pechvogels………
Erik H, Leo H en Daniel zitten in de lappenmand. Dat kan een herstel na
een operatie zijn of een andere medische oorzaak. Indien mogelijk een
spoedig herstel namens alle leden en het bestuur van SC Flevostar!
.
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Verjaardagen
9 april
10 april
20 april
23 april
26 april

Johan Z
Dylan T
Leo B
Bas E
Rene K

3 mei
8 mei
12 mei
14 mei
14 mei
15 mei
28 mei
30 mei

Niels S
Luuk V
Luca B
David H
Marcel G
Lieke B
Vera J
Tineke S

Allemaal van
harte
gefeliciteerd!
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Wil je de club een handje helpen? Meld je aan als
vrijwilliger of help mee tijdens de collecteweek van het
Nationaal Fonds Gehandicaptensport in 2019
Wij een rolstoelbasketbal coördinator zoeken voor in het
bestuur
Vrijwilligers in alle takken van sport zijn van harte
welkom
Ook nieuwe leden zijn welkom
Schrijf je ook een stukje voor Het Clubnieuws uit te
geven in junl 2018. Kopij inleveren vóór 1 juni.
Als jullie je stukje op tijd inlevert of insturen, wordt ie
zeker geplaatst.
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Bestuur Flevostar
Maarten Vrolijk, voorzitter
Telefoon: 0321 – 382 511
Janet Aalderink, secretariTelefoon:
06 – 28 79 65 87 of 0321 – 338 634
Tineke Schutte, penningmeester
Telefoon: 0321 – 382 725
Jan Tolhoek, coördinator voetbal
Telefoon: 06-19832632
Peter van de Ruitenbeek
coördinator darten
Telefoon: 06-10901333
e-mail: pruitenbeek1973@kpnmail.nl

Gaby Goudzwaard, coördinator badminton
Telefoon: 0321 – 380 200
Coördinator rolstoelbasketbal(vacant)
Viveka Schuiling, coördinator Ritmische gymnastiek
Telefoon: : 0321-841995
Henk Durenkamp, coördinator Flevostar tennis
Telefoon: 0320 – 227 238
Ereleden
Coen Goedkoop, Leo Boersma, Tineke Beuving
Lid van verdienste
Dirk Geukens
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Belangrijke adressen
Secretariaat:

Kruizemunt 35
8252 BS Dronten
06 – 28 79 65 87
0321 – 338 634

E-mail: flevostar@online.nl
Collecte organisatie:
Wil Scholtens
Langstraat 90
8251 VH Dronten
0321 315047
E-mail: wscholtens@hotmail.nl
Redactie:

Tineke Beuving
De Zaan 27
8251 WB Dronten
0321-316164

E-mail: tbeuving@hotmail.com
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Vertrouwenscontactpersoon:
Lieke van den Berg
Botteloef 13
8251 DR Dronten
06 – 51 80 66 49
E-mail: vdberglieke@hotmail.nl;
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