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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 2019.

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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Van de voorzitter

December op de kalender.
We zeggen tot ziens tegen 2018 en 
kijken vooruit naar 2019.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 
januari kijken we kort terug op 2018, 
Op de ledenvergadering op 18 maart 
doen we dat uitgebreider.
In 2018 kregen we een nieuwe sponsor,
Williams fashion for men. Daar zijn we 
heel blij mee. (Sorry Gaby voor het 
Engels).
In 2018 zijn er ook wisselingen van de 
trainers en coördinatoren in het voetbal 
geweest. 
We werken nog aan een definitieve 
invulling.

De kosten van zaalhuur en andere 
zaken stijgen elk jaar een beetje. En we
willen de contributie liever niet 
verhogen, zoals we al vele jaren niet 
hebben gedaan. Maar we kunnen het 
niet helemaal uitsluiten. We zoeken ook
in 2019 nieuwe sponsoren, dat helpt het
meest. Net als de collecte opbrengst. 
Voor de ledenvergadering laten we 
weten wat ons voorstel is om in 2019 
een sluitende begroting te hebben.

De collecte opbrengst 2018 was hoger 
dan andere jaren omdat nu de helft van 
de opbrengst voor SC Flevostar is (in 
plaats van een kwart). In 2019 wordt de 
collecte van 1 tot 5 april gehouden. De 
voorbereiding zijn begonnen. Je kunt je 
nu al aanmelden om in april te 
collecteren. Er waren afgelopen jaar 
straten in Dronten en Swifterbant waar 
we geen collectanten hadden. We willen

die straten in 2019 graag wel 
collecteren, dat geeft nog meer 
inkomsten voor onze vereniging 
(en voor het landelijke doel). 
Dus meld je alvast aan via 
vrolijk.m@gmail.com  of 06-
42788261

Ik wens iedereen een goede 
jaarwisseling, doe voorzichtig en 
wees lief voor elkaar, en graag tot 
de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 
januari 2019 om 19.30 uur in de 
kantine van t Dok.

Maarten Vrolijk 
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Van de penningmeester
Hallo allemaal.

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 2019.

Jullie Penningmeester,
Tineke Schutte.
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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. Twee 
Zwarte Pieten met alle twee een jute
zak op hun rug. Ze liepen direct naar
het krat met de rackets en begonnen
mee te spelen. Toen bleek dat ze 
ook nog konden badmintonnen werd
het een leuk half uurtje. Nadat ze 
iedereen een klein presentje hadden
gegeven gingen ze verder naar de 
voetballers.  Leo stelde gelijk een 
onderzoek in en het bleken lekkere 
pepernoten en schuimpjes te zijn. 
Nadat we alles hadden opgeruimd 
zijn we met zijn allen naar de kantine
gegaan en hebben daar lekker nog 
wat gedronken en gegeten. 
Omdat dit weer het laatste clubblad 
van dit jaar is, wens ik jullie allemaal 
en allen die jullie dierbaar zijn heel 
prettige Kerstdagen en een goed, 
sportief en vooral gezond Nieuwjaar.
Pas op met vuurwerk en tot 9 
januari.  

Gaby Goudzwaard
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G-voetbal

De competitie is ongoing en en de
jeugd ligt lekker op schema! Ook 
dit jaar vechten we er weer hard 
voor om de winst in de competitie 
te pakken. De trainingen met onze
invaltrainer Jim lopen goed. 
Samen met zijn sidekick Brain 
worden er leuke en lekkere 
trainingen verzorgd. Ook heeft de 
Flevostar jeugd meegedaan aan 
het Winnerstoernooi. Door allerlei 
omstandigheden hebben we ons 
team uit het toernooi 
teruggetrokken. Even een kleine 
tegenslag, maar dat maakt ons 
team alleen maar sterker. 

 

Hoewel het einde van het jaar 
nadert, zit de vermoeidheid nog 
niet in de benenbij Flevostar 2  en 
zij blijven ongeslagen in de 
competitie. We hebben een nieuwe
speler erbij die zich gelijk als een 
vis in het water voelt. Halverwege 
de competitiewedstrijden staan we 
bovenaan in de ranking.
Een ander leuke gebeurtenis is dat
de ouders van Sjors zijn getrouwd!
Ook via deze weg wensen wij ze al
het moois toe. Van harte 
gefeliciteerd!!!!
Voor nu is er een winterstop, de 
eerste wedstrijden zijn pas weer 
19 januari 2019.
Namens alle voetballers en ouders
wensen wij iedereen een fijne 
decembermaand!

8



Rolstoel basketbal

Flevosterren,

De laatste tijd zijn helaas veel 
mensen door verschillende 
omstandigheden wat ziek. Waar we 
aan het begin van het jaar en met 
het toernooi in Julianadorp nog op 
volle sterkte waren en zelfs een 
volledige teamwissel konden doen, 
is het aantal mensen dat nu naar de 
trainingen komt, relatief klein. Maar 
ook nu er door omstandigheden nog 
wel eens mensen afwezig zijn, laten 
we binnen de basketbalclub zien dat 
we elkaar ook buiten de basketbal 
om steunen.

Wij wensen verder iedereen na een 
mooi Sinterklaasfeest, een mooie 
Kerst toe. En omdat dit het laatste 
stukje van 2018 is, wensen wij jullie 
alvast een goed uiteinde van 2018 
en een gelukkig, gezond en sportief 
2019 toe.

Namens ons hele team,

De (“Basket”) ballen

Erik de Vries
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Darten

Zoals iedereen weet darten we op 
woensdagavond in sportcafé ’t Dok. 
Een groep van 10 spelers weet er 
elke week weer een gezellige avond 
van te maken. Er zijn 3 a 4 borden in
gebruik. Op 2 borden worden 
spannende wedstrijden gespeeld. 
De winnaar blijft staan en mag het 
opnemen tegen de volgende 
tegenstander. Het is fijn om te zien 
hoe we elkaar helpen om goed en 
mooi uit te gooien. Natuurlijk is er 
strijd maar als de andere vertelt kan 
worden hoe deze het beste uit kan 
gooien wordt dit zeker gedaan en 
genieten we er met ze allen van. 
Elke avond is er weer volop 
spanning. Wie mag er tegen de 
trainer het laatste potje gooien. Het 
mooi hiervan is dat het regelmatig 
een andere speler is. Zelfs de trainer
kan helaas niet altijd van de jongens 
winnen. 

Na een moeizaam begin zijn we blij 
dat de groep weer langzaam groeit. 
Van een wisselende hoeveelheid 
spelers zijn jullie er nu vaak elke 
woensdag. We hebben een nieuw lid
mogen verwelkomen die naar 1 keer
kijken graag bij ons wilde komen 
spelen. Samen met Binali proberen 
we jullie een gezellige en leerzame 
avond te geven. We vinden het erg 
fijn dat jullie het leuk vinden en dit 
ook laten blijken. 
Door mijn werk kan ik helaas niet 
altijd aanwezig zijn. Maar gelukkig 
wil Janet het dan voor me 

waarnemen. Ook dankzij de hulp 
van andere trainers lukt dit goed. 
Het is fijn om te zien hoe we met 
z’n allen er een leuk avond van 
maken. 
Ik als trainer ben trots op jullie. 
Zeker om te zien hoe goed jullie 
met elkaar omgaan. Jullie helpen 
elkaar en maken er samen een 
gezellige avond van. 

Ik ga er elke keer met veel plezier 
heen om jullie te trainen.

Peter
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Flevostar Tennis

Beste lezers,

Op het tennisfront draait alles naar 
wens. Momenteel zijn er twee 
jongens die al een paar keer hebben
meegedaan om te kijken of ze het 
leuk vinden. Afwachten dus of ze 
ook lid willen worden.

Vanaf het begin van het seizoen 
spelen we in de linkerzaal van de 
sporthal. Velen vinden dit prettiger 
(een rustiger omgeving) dan in de 
rechterzaal. Als nadeel zou je 
kunnen noemen dat we in de 
linkerzaal niet zo zichtbaar zijn 
doordat er een gordijn voorhangt. 
Hierdoor zien vele mensen die op 
deze avond de sporthal binnen 
komen niet dat ook deze vorm van 
tennis in Dronten mogelijk is. 

Met behulp van de vrijwilligers van 
tennisvereniging A.T.C. Dronten 
maken we er iedere week weer iets 
moois van. De vrijwilligers kennen 
onze deelnemers nu allemaal erg 
goed en hierdoor kunnen we er 
samen een gepast programma van 
maken. Nieuwe deelnemers krijgen 
van de vrijwilligers altijd eerst 
tennisles. 

De tijd gaat snel. Vrijdag 21 
december is alweer de laatste 
tennisavond van dit jaar. Op vrijdag 

11 januari beginnen we weer. 
Alvast fijne feestdagen gewenst. 

Mocht je ook belangstelling 
hebben voor het 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. De vereniging 
beschikt over de benodigde 
tennisrackets die je gratis kunt 
gebruiken. 
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)

Vanuit de ritmische 
gymnastiek is er deze keer 
eigenlijk niet veel te melden. 
De lessen lopen gewoon 
lekker door en we zijn erg hard
aan het oefenen op een 
moeilijke dans voor 6 
personen met twee paar 
knotsen en 4 hoepels. Dat 
deze dans weer spectaculair 
wordt is zeker. De eerste keer 
zal hij op zondag 10 maart in 
Hengelo voor het eerst 
getoond worden aan publiek.
Voor het zover is moet er hard 
worden geoefend op gelijkheid
en lastige nieuwe technieken, 
maar.. dat gaat ons vast weer 
lukken!
Wij wensen iedereen goede 
feestdagen toe!

Groeten van de 
ritmische gym
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De razende reporter…..

De maand december is voor veel 
mensen een drukke maar gezellige 
maand.
Ook binnen onze vereniging wordt we 
niet vergeten door de goedheiligman. 
Maar liefst twee pieten zijn 
woensdagavond 28 november op 
bezoek geweest en hebben ook 
fanatiek mee gesport. Bij sinterklaas 
hoort ook lekkernijen, gelukkig had de 
pietermannen daar aan gedacht! Deze
werden dus zeer gewaardeerd door de
sporters!

Als sinterklaas en zijn pieten op weg 
zijn richting Spanje wordt er 
uitgekeken naar de Kerst. De tijd van 
lichtjes die overal tevoorschijn komen. 
Verschillende mensen hebben hun 
huis van binnen en buiten voorzien 
van verlichting, kransen aan deuren en
op zoek naar een kerstboom. Voor 
vele mensen een drukke tijd maar 
gezellige tijd. Iedereen viert de Kerst 
op zijn eigen manier. Lekker thuis met 
je familie of elders. 

Ook mensen die niet van kerst 
houden of eenzaam zijn mogen we 
niet vergeten. Dus als jullie iemand 
in je omgeving kent die extra in het 
zonnetje gezet mag worden, zet de 
persoon in het zonnetje en maak er 
iets moois van.
En oud en nieuw. Het oudejaar 
wordt afgesloten en we kijken uit 
naar het nieuwe jaar. Naast 
oliebollen en appelflappen mag er 
vuurwerk afgeschoten worden. Heel
veel mensen vinden het leuk om te 
knallen en we hopen, als bestuur, 
dat er veilig omgegaan wordt met 
het afsteken van vuurwerk.
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Kerstvakantie 

De kerstvakantie is van 22 
december 2018 tot en met 6 
januari 2019.

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

.
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Nieuwjaarsborrel.

Het jaar 2019 mag voor iedereen 
hopelijk goed beginnen. Binnen onze 
vereniging hebben we een traditie, de 
nieuwjaarsborrel. Elk jaar wordt deze 
gehouden op de eerste trainingsavond
in het nieuwe jaar. We gaan borrelen 
op woensdag 9 januari. Iedereen is 
dan harte welkom om het glas te 
heffen op het nieuwe jaar!

Als bestuur willen we iedereen fijne 
feestdagen wensen en een goed 
uiteinde.
En niet onbelangrijk, wees voorzichtig 
met vuurwerk!
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Wist u dat……………

 Jacqueline en Jim, de ouders 
van Sjors zijn in het huwelijks 
bootje gestapt.

 Van harte gefeliciteerd!
 En dat  Namens de hele 

vereniging.
 Onze spotclub open staat voor

nieuwe leden.
 Zwarte pieten waren aan het 

sporten
 Het is ook bijna kerst.
 Een week daarna alweer oud 

en nieuw.
 Vuurwerk gevaarlijk kan zijn.
 Gebruik een veiligheidsbril als 

je vuurwerk afsteekt of erna 
gaat kijken.
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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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Verjaardagen

  2 december Rowan W
  3 december Regilio  R
  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 van harte
gefeliciteerd!
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 Ziekenboeg

Jan S. is bezig met zware 
behandelingen om zijn 
gezondheid weer een beetje 
beter te krijgen en wij hopen 
dat hij volgend jaar weer met 
de rolstoelbasketbalgroep 
mee kan trainen.
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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 februari 
2019. Kopij inleveren  
vóór 1 februari

 Als jullie je stukje op tijd 
inlevert 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 

Jacqueline  van  Houten,  coördinator
voetbal jeugd
Telefoon: 

Peter van de Ruitenbeek, coördinator
darten
Telefoon: 06-10901333

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 Gymnastiek

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:
 

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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kerstkoekjes

Ingrediënten

200 gr bloem, zout, 75 gr witte
basterdsuiker,  1  ei,  125  gr
koude  boter of  margarine  in
klontjes.

Bereidingswijze

Meng de bloem met  het  zout
en de suiker in een kom. Maak
in  het  midden  van  het
bloemmengsel  een  kuiltje  en
breek  hierin  het  ei.  Voeg  de
boter  toe  en  kneed  het
mengsel  snel  tot  een  soepel
deeg.  Vorm het  deeg  tot  een
bal  en  laat  deze,  verpakt  in
plasticfolie, 1 uur in de koelkast
rusten. Verwarm de oven voor
op 200?C. Rol het deeg op een
met  bloem bestrooid werkvlak
uit tot een lap van 3 mm dik. 

Steek  uit  het  deeg
verschillende  vormen koekjes.
(hartjes,  sterren,  kransen,
klokjes) Leg de koekjes op een
met  bakpapier  beklede
bakplaat  en  bak  ze  in  10-15
min. lichtbruin en krokant in het
midden van de oven.  Laat  ze
op een rooster afkoelen.
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