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Van de redactie
Beste lezer,
Bij deze heb ik het genoegen om jullie
de eerste Clubnieuws van dit jaar te
presenteren.
Veel mooie verhalen en droevige
berichten over ziekte en overlijden
wisselen elkaar af.
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

Ook met de trainers van het
zaalvoetbal. Wij hopen snel
een oplossing te kunnen
vinden.
Op maandag 19 maart is de
ledenvergadering, om 20 uur
in de kantine van ‘t Dok.
Graag deze datum in je
agenda/telefoon zetten.
Meer informatie volgt
hierover.

Na de
nieuwjaarsbijeenkomst hebben
we al weer een paar weken
kunnen sporten. De ritmische
gymmers zijn druk aan het
oefenen voor hun demonstratie
in Hengelo op 18 februari. Wij
wensen ze veel plezier en een Ik wens iedereen mooie en
gezellige trainingen en
goede reis.
Bij de andere sporten gaat het wedstrijden toe.
mooi. Bij zaalvoetbal hebben we
Hartelijke groeten,
wat zorgen. Er zijn meerdere
spelers gestopt en het lukt nog
niet om nieuwe voetballers te
Maarten Vrolijk
vinden. Dat betekent dat er
weinig spelers zijn om mooie
trainingsoefeningen te kunnen
doen, en dat er te weinig spelers
zijn voor de competitie in Zwolle.
Ook de huurkosten van 2 uren
van de grote zaal in ‘t Dok
worden wat te hoog omdat de
contributie inkomsten afgenomen
zijn voor het zaalvoetbal.
Als bestuur spreken we hierover.
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Van de penningmeester

Hallo allemaal
Voor mijn idee is 2018
nog maar net
begonnen, en dan is het
ineens alweer februari:
tijd voor een nieuw
stukje. Binnenkort ga ik
aan de slag met de jaarrekening,
maar ik heb natuurlijk al wel gekeken
hoe we ervoor staan. Helaas hebben
we afgelopen jaar toch een
behoorlijk verlies gemaakt, wat
vooral komt door het teruglopende
ledenaantal. We zijn bezig om te
bedenken hoe we dat in 2018 beter
kunnen doen: waar we op kunnen
bezuinigen, hoe we extra geld
binnen kunnen krijgen en natuurlijk
hoe we weer nieuwe leden kunnen
krijgen. Als jullie ideeën hebben:
graag! Intussen heb ik de
basissubsidie van de gemeente
binnen dus dat is mooi! Verdere
plannen zullen we op de
ledenvergadering van 2018
presenteren.

Helaas moesten we bij onze
volwassen voetballers ineens
afscheid nemen van vier (!)
spelers. Remco, Ronald, Rick en
Henk stoppen in elk geval
voorlopig met voetballen. Ieder
heeft daar zo zijn redenen voor,
maar we vinden dat natuurlijk heel
erg jammer! Hopelijk kunnen jullie
op termijn toch weer terugkomen.
In elk geval blijft Remco wel
tennissen, dus hij blijft nog wel lid
van Flevostar.
Ik hoop jullie te zien op de
ledenvergadering.

Jullie Penningmeester,

Tineke Schutte.
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Van de Badminton
Beste mensen,
Na al het olieflappen, appelbollen en
vuurwerk geneuzel zijn we al weer
een paar weken in het Nieuwe Jaar
bezig. De overtollige calorieën
verdwijnen al weer langzaam en we
zien al weer afgetrainde lichamen,
kortom we zijn weer begonnen.
We spelen met een groep van 6
badmintonners, 4 rollers en twee
staanders. Daarbij hebben we ook
nog een stagiaire en een hulp van
de BC Dronten. Dat vormt een
gezellige groep maar we kunnen
nog meer leden gebruiken. Dus als
jullie mensen weten die ook lekker
willen komen slaan neem ze gerust
eens mee. Ze kunnen het altijd
proberen. Je hoeft echt geen
topspeler te zijn om lekker een
shuttletje te komen slaan.
Jullie zijn van harte welkom.
Wat er dit jaar allemaal gaat
gebeuren weten we nog niet maar
we gaan er in ieder geval een leuk
jaar van maken.

Met sportieve groeten
Gaby Goudzwaard
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Dartnieuws,
Even terugkijkend in de tijd zie ik dat
ik al een lange tijd geen stukje heb
geschreven voor het clubnieuws…..
Wonderbaarlijk, want dat vond ik
toch altijd wel leuk om te doen. Nu
dan wel een stukje (wel weer te laat
want ik heb echt erg zitten twijfelen
of ik wel een stukje wilde schrijven).
Leo Harmsen heeft een knieoperatie
gehad. Hij is op dit moment
herstellende, maar het zal nog wel
een tijd duren voordat hij weer
volledig beter zal zijn. Natuurlijk
hebben we, om hem een hart onder
de riem te steken wel een kaartje
gestuurd!
Nu even over de toekomst:
2017 is voorbij gegaan. We hebben
best leuke dingen gedaan (elke
week de gezelligheid met jullie, het
afsluittoernooi met de Bull Dokkies
en weer een toernooitje in
november).

En dan is het tijd voor 2018. 2018
staat voor mij in het teken van
enkele veranderingen. Een van
deze veranderingen is dat ik, na
best wel wat jaartjes actief te zijn
geweest, zal stoppen met het
darten met Flevostar. Met mij heeft
Patrick aangegeven dat ook hij
stopt met het bieden van de
ondersteuning bij het darten. Op
de Algemene ledenvergadering
zullen we definitief stoppen.
Natuurlijk is dat jammer, maar het
opent ook nieuwe deuren. Ik heb
met heel veel plezier met jullie
allemaal wekelijks tijd op de
dartbaan doorgebracht. Ik hoop
dat ik mijn liefde voor het darten
aan jullie over heb kunnen dragen
en dat jullie allemaal door gaan
met deze super leuke sport! Ik
verwacht dat er een goede
opvolger gevonden wordt.
Natuurlijk betekent dit niet dat ik
jullie nooit meer zal zien! Ik hoop
dat ik jullie snel weer ergens tegen
kom. Al dan niet op een dartbaan.

Lieve groetjes,
EEF
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Rolstoel basketbal
Flevosterren,

Oproep
Dus bij deze nogmaals de oproep:
Gevraagd coördinator
Basketbalteam Flevostar!
Groeten van
Jan Scholtens.
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Flevostar Tennis
Beste lezers,
Op het tennisfront
draait alles naar
wens. De deelnemers
hebben plezier en
hebben strijdlust.
Dingen die bij sport
heel belangrijk zijn.
Vanaf 1 december hebben we in de
linkerzaal gespeeld maar vanaf 23
februari spelen we weer in onze
vertrouwde rechterzaal in sporthal “t
Dok.
We spelen tot 18.30 uur. Niet een tijd
dat iedereen altijd gelegenheid heeft
om na te blijven zitten in de kantine
en daarom hebben we ingesteld om
altijd de eerste vrijdag van de maand
wel na te blijven zitten zodat we ook
op een andere manier dan alleen
tijdens het sporten contact met
elkaar kunnen hebben.

Vanwege de voorjaarsvakantie
spelen we niet op vrijdag 2 maart.
Verder geen nieuws.
Mocht je ook belangstelling
hebben voor tennissen, kom
gerust eens kijken of meedoen op
een vrijdagmiddag (behalve in de
schoolvakanties) in sporthal ‘t Dok
tussen 17.15 uur en 18.30 uur. Het
is voor staande sporters met of
zonder handicap en voor
rolstoelsporters.
Als je 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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Overleden

Hennie Stijnman.
Vlak voor Oud en Nieuw
hoorde ik, dat Hennie Stijnman
was overleden. Voor de
oudgedienden bij Flevostar zal
die naam herinneringen
oproepen aan de
Avond4daagse. In het
verleden deed een groep
lopers van Flevostar mee aan
de avond4daagse in Dronten.
In het begin met een keuze
voor de 5 of de 10 kilometer.
Een van de begeleiders was
Hennie Stijnman, zij heeft
eerst samen met haar man
Leo geholpen. Toen die dat
niet meer kon, heeft zij zelf
toch nog een paar jaar
meegeholpen. Zij vond het
leuk om dit te doen.
Ook heeft zij nog geholpen bij
het werven van collectanten in
de wijk Landmaten.

Naast Flevostar is zij samen
met Leo ook begeleider
geweest tijdens
vakantiereizen bij de
Poldermaat. Daar kwam zij
ook Flevostar leden tegen.
Namens Flevostar kunnen
wij zeggen,dat wij Hennie en
ook haar man Leo dankbaar
zijn, dat zij zich zo hebben
ingezet voor onze club en
onze leden.
Onze gedachten en
medeleven gaan uit naar
haar familieleden.
Met vriendelijke groeten

Luc Griffioen
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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
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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Ritmische Gymnastiek
(RG)
Kom dan eens met ons meedoen
op de dinsdagavond in de Beurs!
Groeten van de ritmische
gymmers

Uiteraard blijven
wij nog steeds
op zoek naar
nieuwe leden,
dus heb je zelf
interesse of ken je iemand die dit
leuk zou vinden?
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De razende reporter…..

.
De voorbereidingen voor de
De maand januari loopt op het eind, ledenvergadering zijn begonnen.
2018 is echt begonnen. Met het weer Diverse bestuursleden maken een
wil nog niet echt lukken. Ik mis de
jaarverslag om ons te laten weten
winter, mooie witte wereld en
wat er allemaal gebeurd is in 2017.
schaatsen. De koude dagen met een Daarnaast is onze penningmeester
warm zonnetje. Wat zou het mooi zijn aan het geld tellen om te kijken of er
als er een Elfstedentocht wordt
nog geld over is. Omdat Tineke erg
gehouden in Friesland. Ik hou ervan goed op onze centjes let, gaat dat
en hopelijk mag mijn droom een
goed komen en kunnen wij trots zijn
keertje uitkomen.
op haar.
In ons kluppie zijn ook dromen. In de
wandelgangen heb ik vernomen dat er Ons kluppie, is om trots op te zijn
sporters welkom zijn bij de diverse
en dat mag je doorgeven aan
sporten. De sporters worden getraind iedereen. Laat het weten aan je
en begeleid door trainers. En ja, we
vrienden, familie, leraren en vele
kunnen niet trainen zonder trainers en anderen in je omgeving hoe leuk
zijn dus ook op zoek naar trainers.
het is bij ons is en niet te
Iedereen die iemand weet die ons wil vergeten, sporten is leuk…….
helpen, laat het weten.
Verder zijn we weer fanatiek om de
extra kilootjes eraf te trainen, voor
velen is dat al een prestatie op zich om
het vol te houden. Maar ja, de zomer
komt eraan en dan zijn er eenmaal
wensen dat……. (De wensen mogen
jullie zelf invullen).
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Even onder de aandacht………
Zoals jullie misschien wel weten kan
een vereniging niet draaien zonder
vrijwilligers. Naast het bestuur die uit
vrijwilligers bestaat, zijn de trainers,
coördinatoren diverse sporten,
coördinator collecte en de
vertrouwenspersoon ook vrijwilligers.
En ja, zonder vrijwilligers gebeurt er
helemaal niets. Binnen onze
vereniging zijn nieuwe vrijwilligers zeer
welkom. Misschien ken je iemand die
voetballen als hobby heeft en
daarnaast graag trainingen kan en wil
geven aan onze voetballers. Misschien
heb je een vader die basketballen leuk
vind en graag dingen wil regelen voor
de rolstoelbasketballers. Dat zijn
enkele voorbeelden die een vrijwilliger
kan betekenen binnen onze
vereniging.
Misschien weet je iemand die binnen En een boodschap voor de
toekomstige nieuwe vrijwilliger, het
onze vereniging iets wil doen zoals
trainingen geven of wat anders, geef is leuk bij ons kluppie, iedereen
het door aan je trainer of iemand van sport met plezier en je komt in
een warm nest, wie voelt zich
het bestuur.
geroepen?
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Ledenvergadering
Noteer dit in je agenda…….

Op maandag 19 maart wordt de
ledenvergadering gehouden. Alle
leden kunnen dan aangeven wat er
allemaal goed gaat en wat mag er
veranderen. Misschien heb je ideeën
om meer leden te verwelkomen of
weet je iemand die ons wil helpen om
te collecteren, laat het weten op de
vergadering.
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Voorjaarsvakantie.
De voorjaarsvakantie komt er aan, in
2018 is de vakantie van 24 februari t/m
4 maart. Zoals gebruikelijk word er niet
getraind. Dus geen voetbal, darten,
badminton, tennis en Ritmische
gymnastiek. Geniet ervan.

Tijdens de vakantie zijn er
GEEN trainingen!

18

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.

19

Algemene regels en
Afzeggen trainingen.

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;
Altijd opletten op het
taalgebruik.

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


20

Indien je niet op
een training
aanwezig kunt
zijn zorg dan dat
je je afmeldt bij
de trainer

Ziekenboeg.

Leo Harmsen is geopereerd aan zijn knie. Leo is nu op een revalidatie
afdeling in Laarstaete, kamer 1.31, Wold 12-2, 8225 CB te Lelystad. Een
kaartje sturen mag altijd.
.
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Verjaardagen
1 januari

Ron S

7 januari
22 januari

Rick B
Michel H

24 januari
26 januari

Lyon D
Dennis H

30 januari

René B

10 februari

Tineke B

23 februari
24 februari

Wil S
Sylvan B

26 februari

Joseph M

2 maart
3 maart
16 maart
19 maart

Jan S
Marcel S
Dany M
Hajé N.

Allemaal van harte
gefeliciteerd!

22








Wil je de club een handje helpen? Meld je aan als
vrijwilliger of help mee tijdens de collecteweek van het
Nationaal Fonds Gehandicaptensport in 2018
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 april 2018. Kopij inleveren vóór 1 april (geen
grap).
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
Evelien Boerhoop, coördinator
darten
Telefoon: 0321 – 319 753
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
Vertrouwenscontactpersoon:
Lieke van den Berg
Botteloef 13
8251 DR Dronten
06 – 51 80 66 49
e-mail: vdberglieke@hotmail.nl;
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