
 

    

 

Clubnieuws
december 2017 nr. 168

zevenentwintigste jaargang

1



2



In dit nummer:

 Van de redactie……………………………….….……....…….4
 Van de voorzitter………………………………….……...…….5
 Penningmeester…………………………….....…..…….…….6
 Het lied van Herder Jan……………………………………….7
 Badminton…………………………………………….…..……9
 Dartnieuws/ G-voetbal…………………………….....….…..10
 Rolstoelbasketbal………………………………………..…...11
 Flevostar-tennis…………………………………….…..…….12
 Ritmisch Gymnastiek(RG)……………………..……….…...13
 De razende reporter……………………………..….…...…..14
 Kerstvakantie…...………………………..…………………...15
 Nieuwjaarsborrel………………………….………...………..16
 Wist U dat……………………………………………………..17
 Zitdans………………………………………………………...18
 Trainings-tijden……………………………………………….19
 Algemene regels en Afzeggen trainingen………..………..20
 Kerstkoekjes…………………………………………………..21
 Verjaardagen……………………………………………….…23
 Ziekenboeg…………………………………………………....24
 Oproep………………………………………………………...25
 Bestuur………………………………………...……………...26
 Belangrijke adressen………………………………………...27
 Kleurplaat....…………………………………………………..28

3



Van de redactie

Beste lezer,

Bij deze heb ik het genoegen om jullie
de laatste  Clubnieuws van dit jaar te 
presenteren. 

Veel mooie verhalen.
Ook belangrijke dingen die iedereen 
moet weten, staat erin vermeld.
Ook een recept voor kerst koekjes en 
een kleurplaat voor de kerst kunnen 
jullie vinden.

Mochten jullie leuke verhalen hebben 
of leuke dingen hebben meegemaakt 
en je wil ze graag delen aan de 
Clubleden, stuur het in naar de 
redactie voor 1 februari 2018.

Omdat dit de allerlaatste Clubnieuws 
is van dit jaar wens ik jullie een fijne 
kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!

Veel leesplezier!

Tineke Beuving
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Voorwoord clubnieuws 

Al weer de laatste Clubnieuws van 2017. We gaan naar Kerst en oud en 
nieuw.
Het lijkt nog maar kort geleden dat we na de zomervakantie met sporten 
begonnen. 
En nu zijn de Pieten al weer geweest. Net als het mooie dart toernooi.

Fijn om te zien dat de zaalvoetballers hoog in de competitie tussenstand 
staan.
Dat geeft vast nog meer energie om te trainen en naar Zwolle te rijden.

De ritmische gym sporters hebben een mooie demonstratie in het 
vooruitzicht, maar daar zal Viveka vast meer over schrijven.

De afgelopen maanden is de website door Nathalie up2date gemaakt. 
Dankjewel daarvoor en aan iedereen die kopij heeft aangeleverd. De 
moeite van een kijkje waard op www.scflevostar-Dronten.nl 

Ik wens iedereen fijne trainingen toe, en een goed begin van 2018. En 
denk aan jezelf en anderen als je vuurwerk aansteekt.

Graag zie ik jullie gezond en wel op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 
woensdag 10 januari 2018 in t Dok.

Hartelijke groet 

Maarten Vrolijk, voorzitter.
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Van de penningmeester
Hallo allemaal.

Het jaar loopt alweer op z'n eind. Dat 
betekent dat we qua financiën bijna de 
balans op kunnen gaan maken. Ik 
vermoed (uit wat ik nu weet) dat we een
klein verlies gaan maken. 

We hebben nog een mooi bedrag 
aan de sponsoractie van de 
Rabobank overgehouden: die 
heeft ons ruim 200,00 euro 
opgeleverd, dus dat is erg fijn! Ik 
verwacht dat ze deze actie 
komend jaar zullen herhalen.

We hebben er weer een nieuwe 
basketballer bij: Hajé. Welkom bij 
onze gezellige club! 

Een kort stukje deze keer, maar 
als er geen nieuws is moet je het 
ook niet maken, vind ik ;) Met alle 
decemberfeesten voor de deur 
wens ik jullie veel gezelligheid en 
een gezond en mooi 2018.

Jullie Penningmeester,
Tineke Schutte.
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Het lied van herder Jan,

Ik zing je het lied van herder Jan,
zo blij als ik maar zingen kan….
Hij zat op een heuvel, stil en goed
met een dikke jas en zijn vilten hoed
Hij had een fluit, wat brood en een 
kan,
een veldfles vol, en hij heette 
Jan!
Hij speelde op zijn fluit een vrolijk 
lied
zo licht en vrolijk kan ik het 
niet…

Hij ging rusten op de grond
dicht naast hem waakte zijn trouwe 
hond
toen hij nog maar even geslapen 
had,
ontwaakte hij! Wat voor een lied was
dat?
Snel stond hij op, waar kwam het 
vandaan?
Zijn schapen kwamen rondom hem 
staan!
Hij krabde verwonderd onder zijn 
hoed
want hij zag een ster… zo rood als 
bloed!
Een “Gloria in exelcis” klonk
waar het engelenlicht hem tegen 
blonk...

Hij groette zijn kudde, dier na dier
en zei: “ blijf stil, want ik ga van 
hier
ik moet op zoek, ik ga nu vlug
morgenochtend kom ik weer terug
hond, pas goed op ieder schaap
dat 't niet gestoord wordt in zijn 
slaap!

Snel liep hij naar Bethlehem,van 
de berg
hij kreeg het warm, maar dat was 
niet erg…
en hij vond in het dorpje daar diep 
in het dal
Jezus, het kind in een kleine stal..
hij geloofde bijna zijn ogen
 niet
't was nog mooier dan het 
engelenlied!

Hij dacht: die engelen zongen zo 
blij
al wat ik heb, krijgt dit kind nu van 
mij!
Kijk, Jezus, hier hebt u mijn fluit en
mijn jas,
mijn hoed, mijn fles en mijn 
herderstas
Ik ga weer terug naar mijn 
schapen toe
want nu weet ik immers van wat en
hoe….
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Maria zei zacht: “ dag herder Jan!'
Jan zei: “als ik dat maar begrijpen 
kan!
Hoe weet u mijn naam?
Ach, 't is al goed,
dag Maria, dag Jezus kind,
wees gegroet!
Hij danste terug en zong : “wat een 
feest!
Ik ben bij Jezus te gast geweest
Ik haal straks mijn vrienden, allemaal
en dan vieren wij Christus
geboorte maal !!!
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Van de Badminton

Beste mensen, 

En toen waren ze er weer. Dit keer 
waren het er twee. Ze stonden 
ineens midden in de zaal en keken 
verdwaasd om zich heen. Net als 
wij. Twee Zwarte Pieten met alle 
twee een jute zak op hun rug. Ze 
begonnen met iedereen te 
begroeten en een klein presentje te 
geven.  
Nadat de Pieten ook nog bleken te 
kunnen badmintonnen werd het een 
leuke spelletjesavond. Nadat we 
alles hadden opgeruimd zijn we met 
z’n allen naar de kantine gegaan en 
hebben daar lekker nog wat 
gedronken en wat gegeten. Namens 
alle badmintonners heel hartelijk 
bedankt aan de BC Dronten voor de 
organisatie 
Omdat dit weer het laatste clubblad 
van dit jaar is, wens ik jullie allemaal 
en al die jullie dierbaar zijn heel 
prettige Kerstdagen  en een goed, 
sportief en vooral gezond Nieuwjaar.
Pas op met vuurwerk en tot 10 
januari.  

Gaby Goudzwaard
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Dartnieuws,

Lieve groetjes,

EEF

 

G-voetbal

Sportieve groet,

Jan Tolhoek 
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Rolstoel basketbal
Flevosterren,

Een laatste clubnieuws van alweer 
het jaar 2017. Dit is voor mij de 
voorlopig de laatste. Dit jaar ben 
ik afgetreden als algemeen 
bestuurslid. Wel heb ik beloofd de 
honneurs waar te nemen zolang er 
zich geen nieuwe kandidaat 
aanmeld. Echter heb ik nu tot april 
2018 andere verplichtingen die veel 
van mijn tijd vergen. Ik heb 
aangegeven dat ik, in ieder geval 
deze periode, de bestuurlijke taken 
moet neerleggen. 

Van het basketbal front is niet heel 
veel nieuws. Jammer genoeg valt 
het niet mee de pool van vrijwilligers 
gevuld te houden. Steeds als we 
denken het schema rond te hebben 
valt er ook weer een gat. Recentelijk 
heeft een vrijwilliger van het eerste 
uur aangegeven in een ander deel 
van ons land te gaan wonen. Helaas
voor ons (niet voor haar) door de 
liefde gedreven. Tot nu toe missen 
we de vertrekkende vrijwilligers niet 
zo erg omdat de overgebleven 
vrijwilligers steeds bereid zijn het 
schema te laten kloppen. Ook 
moeten we onze (nog) mobiele 
leden in deze niet vergeten. Zij 
kunnen gelukkig nog bijspringen in 
de werkzaamheden die onze minder 
mobiele mensen niet (meer) kunnen.

Echter ons plezier in het spelen met 
elkaar is hier niet minder om. De 

trainer kan wat minder vaak 
komen. Toch gaan de 
trainingsavonden gewoon door. 
We kopiëren inmiddels zoveel 
trainers gedrag dat wij gemakkelijk
een avondje kunnen vullen. René 
mag dan een volgend keer de 
discipline weer terug brengen.

Kortom ik hoop dat de basketbal 
de komende tijd volop in actie blijft.
Ik wens ieder een fijne 
kerstvakantie, feestdagen en 
jaarwisseling toe. 
Wees voorzichtig met 
vuurwerk!!

    

Namens ons hele team,

De (“Basket”) ballen,
Jan Scholtens.

Onze nieuwe sport rolstoelen.
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Flevostar Tennis

Beste lezers,

Op het tennisfront verloopt alles naar
wens. In de periode van 1 december
t/m 16 februari spelen we in de 
linkerzaal van sporthal ’t Dok. Ook in
voorgaande seizoenen hebben we 
een aantal maanden in de linkerzaal 
gespeeld. De reden hiervoor is dat 
zaalhockey alleen veilig in de rechter
zaal gespeeld kan worden omdat in 
de rechter zaal raambeschermers 
aanwezig zijn voor de harde 
hockeyballen.
Gelukkig kunnen onze spullen ook 
achter slot staan in de linkerzaal. 

Sinds enkele weken hebben we ook 
een stagiaire. Haar naam is Ilse en 
ze volgt een opleiding waar onder 
andere sport in voorkomt aan de 
Landstede  in Zwolle.

Ook heeft zich spontaan een 
vrijwilligster gemeld. Haar naam is 
Sylvia. Sylvia zal worden ingedeeld 
bij de poule van vrijwilligers. 

We hebben negen tennisleden en 
twee banen ter beschikking. Als 
iedereen aanwezig is dan is het dus 
wel wat vol op de baan maar met 
wat creativiteit en de hulp van de 
vrijwilliger en onze stagiaire zorgen 
we er voor dat toch iedereen aan zijn
of haar trekken komt. 

Op 29 december en op 5 januari is 
er geen tennis.

Voor iedereen alvast fijne 
feestdagen en een goed begin van
het nieuwe jaar en dan gooien we 
op 12 januari de spieren weer los!

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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Ritmische Gymnastiek 
(RG)

Inmiddels zijn we alweer een paar 
maand verder sinds de start van het 
nieuwe seizoen. We zijn heerlijk 
enthousiast aan het trainen. We zijn 
nu met een groep van 5 personen, 
erg gezellig! Op dit moment oefenen 
we op een moeilijke en ingewikkelde
groepsdans met ballen, waarbij veel 
overgegooid wordt en waar allemaal 
ingewikkelde techniekjes met de bal 
in zijn verwerkt. De dames hebben 
dit stuk voor stuk uitstekend onder 
controle, fantastisch om dit iedere 
les weer te zien. We dansen op een 
vlot Spaans muziekje met behoorlijk 
wat tempo, een echte uitdaging dus, 
olé! De dans is nog niet af, maar dit 
hoeft ook nog niet. De bedoeling is 
dat hij in februari af moet zijn, want 
dan gaan we voor het echte werk. 
Als groep gaan we namelijk 
meedoen aan een officiële 
demonstratie van de turnbond 
(KNGU) in Hengelo. Dit is het 
zogeheten gym en dansgala en 
wordt jaarlijks georganiseerd. 
Verschillende verenigingen uit het 
oosten van het land laten hun 
kunsten zien, zo komen naast 
ritmische gymnastiek bijvoorbeeld 
ook jazzdansgroepen, streetdance 
groepen, turnen en acrobatische 
gymnastiek aan bod.

 Een zeer gevarieerd programma 
wat het publiek enorm weet te 
waarderen. Bijzonder is dat we niet
optreden in een sporthal, maar in 
een heus theater met speciale 
belichting en decor. Wij hebben er 
enorm zin in. Hier horen jullie vast 
nog meer over! 
Daarnaast hebben wij meegedaan 
op 25 november  met de open dag 
in sporthal ’t Dok. Iedereen kon 
met ons meedoen en het zelf 
proberen was reuze gezellig.

Tot de volgende keer.

Groetjes van Viveka.
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De razende reporter…..

.
Na  dagen met veel regen en  wind, 
gaan we een korte periode van koude 
in. Dat betekent een muts op, sjaal 
om en winterhandschoenen aan.
Een beetje kou kan geen kwaad en je 
kan extra kleding aantrekken om de 
kou te trotseren. 
De maand november was de maand 
van het aangepaste sporten. In 
samenwerking met De Meerpaal en 
Triade werd er een dag georganiseerd 
om diverse sporten te kunnen 
beoefenen. Vanaf de tribune heb ik 
aandachtig naar  de  demonstratie 
van het Ritmische Gymnastiek 
gekeken en het was zeer fraai om 
naar te kijken. Dat belooft wat voor de 
toekomst! Verder was het goed om te 
zien dat Dirk en Wil Geukens 
aanwezig waren op deze sportdag. 
Ondanks de moeilijke tijd voor beiden 
hadden ze de kracht en moed om te 
genieten van de prestaties van hun 
zoon Marcel. En presteren kan Marcel.
Op deze dag heeft hij maar liefst twee 
sporten beoefend, darten en Socce 
( balspel).
De maand december is in zicht. Voor 
velen een drukke en spannende 
maand. Sinterklaas is een echte 
kinderfeest.  Het is volop genieten van 
Sint en Piet. Als de Sint en zijn gevolg 
weer terug is naar zijn geliefde land 

Spanje komt de Kerstman onze kant
op. In vele huizen komt een 
kerstboom met lichtjes, ballen en 
een piek, met daarnaast de 
verschillende tuinen voorzien van 
verlichting en andere versieringen.  
Met de kerstdagen hoort natuurlijk 
ook gezellig samen zijn met de 
mensen waar je om geeft. Waar dat 
is, thuis of elders, maakt niet uit 
maak er vooral wat moois van. En 
dan zou het mooi zijn als er ook nog
een mooie witte wereld zou komen 
in de vorm van sneeuw. Het liefst 
ook vorst zodat we kunnen 
schaatsen in de buitenlucht. Ook in 
de maand december sluiten we het 
jaar af en komt er een nieuw jaar in 
zicht.  Een ieder sluit het oude jaar 
op zijn eigen manier af. Gelukkig 
maar. Het enige waar jullie 
aandacht nodig is, is vuurwerk 
afsteken. In 2018 zien we jullie 
graag weer terug in goede 
gezondheid. Maak er een mooie en 
gezellige decembermaand van en 
geniet vooral.
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Kerstvakantie is van 23 december 
2017 t/m 7 januari 2018.

Tijdens de vakantie zijn er 
GEEN trainingen op de dinsdag, 
woensdag en vrijdag. 

.
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Nieuwjaarsborrel.

Een jaarlijkse traditie binnen onze 
vereniging is het nieuwe jaar beginnen
met een nieuwjaarsborrel. Op 
woensdag 12 januari 2018 zijn jullie 
welkom in de sportkantine om 19.30 
uur. Na een korte toespraak van de 
voorzitter gaan we met z’n allen een 
toast uitbrengen. Wees welkom
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Wist u dat……………

 De vereniging open staat voor 
nieuwe leden.

 De vereniging op zoek is naar 
voetbaltrainers/ begeleiders 
voor het G voetbal.

 Onze penningmeester een 
rolletje als figurant heeft in een
musical.

 Deze in 2018 opgevoerd 
wordt.

 Vuurwerk gevaarlijk kan zijn.
 Gebruik een veiligheidsbril al 

je vuurwerk afsteekt of erna 
gaat kijken.

 Het bestuur iedereen een 
goed uiteinde wenst en 
gezond en wel in 2018 welkom
is.!

 Zwarte pieten waren aan het 
sporten. Volgens een zwarte 
piet was de boot zonder hen 
vertrokken naar Spanje

 Tineke B. doet al vanaf 
september mee met zitdans 
les in de Meerpaal. Hierna een
verslag van hoe gezellig het is.
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Zitdans

Elke week op vrijdagmorgen van 
11.15 tot 12.15 uur doe ik mee met 
een zitdans groep in de Meerpaal 
in Lokaal 17. Dat is de dans en 
balletzaal.

Dit is een dansvorm voor mensen 
die de weg niet helemaal kunnen 
vinden in de reguliere dansaanbod.
Dit is een methode ontwikkeld 
waardoor iedereen kan dansen. 
Zelfs ik met mijn halfzijdig 
verlamming. Het is makkelijk te 
doen naast mijn sport activiteiten bij
SC Flevostar. En het is overdag 
zodat ik s ‘avonds niet nog een 
keer de deur uit hoef

Er zit zelfs iemand met de ziekte 
van Parkinson bij de groep. Als hij 
binnenkomt loopt hij helemaal krom
achter de rollator. Na afloop van de 
les loopt hij zo snel dat niemand 
hem meer bij kan houden.

De lessen zij geschikt voor 
iedereen die een chronische 
aandoening heeft zoals 
bijvoorbeeld Reuma, Ms en verder 
voor iedereen die stijve spieren 
heeft  omdat je wat ouder begint te 
worden. Je krijgt er echt veel 
lossere spieren door! Natuurlijk zal 
de ziekte of handicap  niet over 
gaan, maar door deze vorm van 
dansen krijg je op een 
laagdrempelig manier toch de 
beweging die je nodig heb. 

Iedereen danst zoals hij of zij wil 
en kan, zittend of staand, 

Onze dansdocente heeft een 
speciale opleiding gedaan bij de 
organisatie Switch2Move die een
methode heeft ontwikkeld 
waardoor iedereen kan dansen.

Jullie mogen zo op de 
vrijdagochtend binnenlopen 
en meedoen om te zien of het 
iets voor je is.

Kijk voor meer informatie op: 
www.meerpaal.nl/welzijns-
activiteiten

Groetjes

Tineke Beuving.
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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.

 

Rimische gymnastiek op 
dinsdagavond van 19.00-20.00 
uur in gymzaal de beurs. 
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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

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

Ingrediënten

• 2 eieren
• 4 eetlepels keukenstroop
• 300 gram bloem
• mespuntje zout
• 1 theelepel bakpoeder
• 1 theelepel kaneel
• 100 gram koude boter in 

blokjes
• 100 gram bruine basterdsuiker

Voor het glazuur:

• 2 eiwitten
• 250 gram poedersuiker
• 1 theelepel citroensap (niet

noodzakelijk)

HULPMIDDELEN 

• oven
• deegrol
• uitsteekvormpjes,  liefst  in

kerstsfeer
• bakpapier

Heerlijke en lang houdbare 
peperkoekachtige koekjes.
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Voorbereiding

Klop in een kom de eieren los met de
stroop.
Zeef  de  bloem,  bakpoeder,  zout,
gemberpoeder,  kaneel  en  bruine
basterdsuiker  boven  een  kom.  Meng
de boter erdoor en giet driekwart van
het  eimengsel  erbij.  Kneden  tot
samenhangend  deeg.  Is  het  deeg  te
droog, dan wat eimengsel erbij. Is het
deeg te nat, dan wat bloem toevoegen.
Laat  minimaal  half  uur  rusten  in  de
koelkast.

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 170 graden.
Rol het deeg uit  tot een lap van een
halve centimeter dik. Steek er met de
vormpjes  figuurtjes  uit.  Leg  de
figuurtjes  op  een  met  bakpapier
bekleden  bakplaat.  Laat  ongeveer  2
cm  tussen  de  koekjes  open.  
Bak de koekjes ongeveer 18 minuten
in  de  oven.  Laat  afkoelen.  

Klop  de  eiwitten  los.  Voeg langzaam
de  poedersuiker  toe  en  roer  net  zo
lang  tot  de  suiker  helemaal  is
opgenomen  en  je  een  witte,  romige
massa  hebt.  Versier  de  koekjes  met
het  glazuur.  Eventueel  resterend

glazuur  kun  je  in  afgedekt
(luchtdicht) bakje ongeveer 3 dagen
in de koelkast bewaren.
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Verjaardagen

2 december Rowan W

3 december Regilio  R

6 december Erik H
  
8 december Miriam S

11 december Nathalie H

11 december Leon S

11 december Gert F

20 december Henk O

21 december Petra K

22 december Thea B

28 december Jaimee H

29 december Janet A

30 december Robbie  H

Allemaal (alsnog) van harte

 
gefeliciteerd met jullie
verjaardag!
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Ziekenboeg:

Bianca Olde is lelijk gevallen
op haar werk. Helaas een
scheurtje in de schouder.

Namens iedereen van.harte
beterschap.  
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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 
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 februari 
2018. Kopij inleveren  
vóór 1 december

 Als jullie je stukje op tijd 
inleveren of insturen, 
wordt ie zeker geplaatst.
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Bestuur Flevostar

Maarten Vrolijk, voorzitter
Telefoon: 0321 – 382 511

Janet Aalderink, secretaris

Telefoon: 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

Jan Scholtens, tijdelijk coördinator 
rolstoelbasketbal
Telefoon: 0321 – 315 047

Henk Durenkamp, coördinator 
Flevostar tennis
Telefoon: 0320 – 227 238

Viveka Schuiling, coördinator  
Ritmisch Gym

Telefoon: 0321-841995

Ereleden
Coen Goedkoop, Leo 
Boersma, Tineke Beuving

Lid van verdienste
Dirk Geukens
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Belangrijke adressen

Secretariaat:

Kruizemunt 35
8252 BS 

Dronten
E-mail: flevostar@online.nl 
06 – 28 79 65 87
0321 – 338 634

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
06-51806649
E-mail: 
vdberglieke@hotmail.nl
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Kleurplaat

28



Kl

29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42


	Kerstkoekjes

