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Van de redactie 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Bij deze heb ik het genoegen 
om jullie het laatste Clubnieuws 
van dit jaar te presenteren.  
 
Inmiddels is het concert, Lions 
of de Proms, al geweest waar 
we als Club een mooi geldbedrag in ontvangst hebben mogen 
nemen. Verder in enkele verslagen hierover. 
 
Ook werd iedereen verwend met lekkernijen, gekregen van 
twee  pieten die op 4 december bij ons op bezoek zijn geweest. 
 
Verder is er allerlei informatie te lezen wat er de komende tijd 
gaat gebeuren en verschillende acties die gehouden  worden 
om onze kas te spekken. 
 
Mijn dank gaat uit naar alle bestuursleden  voor het netjes en 
op tijd aanleveren van hun verhalen. 
 
Veel leesplezier! 
 
Tineke Beuving 
Redactie  Clubnieuws 
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Van de voorzitter 
We zijn er nog stil van, de gift van Lions Club Flevoland voor 
onze vereniging. Aan het eind van de mooie Lions of the 
Proms avond stonden enkele sporters, vrijwilligers en 
bestuursleden op het podium in de Meerpaal en kregen de 
cheque van maar liefst 10.000 euro. 
Zoals het plan nu is willen we een deel besteden aan ons 
zesde lustrum volgend jaar. We bestaan dan 30 jaar. En een 
deel voor het werven van nieuwe sporters. En we 
onderzoeken de mogelijkheid om sporters die geen vervoer 
hebben daarbij te helpen. Daar hoor je meer over. 
 
Bijvoorbeeld op de nieuwjaarsbijeenkomst, op woensdag 8 
januari 2020 om half acht in de kantine van ‘t Dok. Graag 
tot dan. 
 
Een andere datum die je mag 
noteren: maandag 16 maart 
2020 Ledenvergadering om 
half acht in de kantine van ‘t 
Dok. 
 
We organiseren trainingen en 
activiteiten om met elkaar plezier te 
hebben en samen te kunnen sporten. Dat wens ik ook nu weer 
iedereen toe.  
Maar er zijn ook leden en vrijwilligers die door ziekte -tijdelijk- niet 
kunnen trainen of sporten of helpen. Die wens ik sterkte en energie 
toe. En hopelijk lukt het binnenkort wel weer om mee te kunnen 
sporten.  
Nog even en dan is het 2020.  
Ik wens iedereen goede dagen en een vuurwerk veilige 
jaarwisseling. 
 
Vriendelijke groet 
Maarten Vrolijk   5 



 
 
Van de penningmeester 

 
We zijn  alweer beland in de laatste maand van het jaar met alle bijbehorende 
feestelijkheden. En ik heb op financieel gebied ook mooi feestelijk nieuws. Vrijdag 22 
november was daar de avond met Trijntje Oosterhuis, georganiseer door de Lions, waarvan 
de opbrengst naar ons (Flevostar) zou gaan. Onze club was goed vertegenwoordigd, en 
iedereen heeft een prachtige avond gehad. Onze ritmisch gymmers mochten in de pauze 
laten zien wat ze in huis hadden en toen we te horen kregen welk bedrag we zouden krijgen 
kon de avond helemaal niet meer stuk. 10.000 euro maar liefst! Maarten had al een mooi 
plan gemaakt voor de besteding hiervan, en we zijn al druk bezig om e.e.a. concreet te 
maken. 
En alsof dat nog niet genoeg is krijgen we straks ook nog een deel van het geld van de 
oliebollenactie, georganiseerd door de PKN. Na januari krijgen we te horen wat dat ons 
heeft opgeleverd. Al met al prachtig financieel nieuws. 
Dit jaar verwacht ik af te sluiten met een licht verlies, maar volgend jaar zullen we er dus 
weer prima voorstaan qua financiën.  
 
Ook ons ledenaantal groeit en dat is fijn! We hebben er twee basketballers bij, namelijk 
Hans en Derk-Jan. En eindelijk is ook de vacature van coördinator basketbal ingevuld, met 
Paul als nieuw lid. Verder hebben onze voetbaltrainers, Jack en Henny zich ook aangemeld 
als lid. Iedereen hartelijk welkom! 
Helaas had Dimitri toch geen tijd om te tennissen, omdat hij een baan heeft. Dat is natuurlijk 
fijn voor hem maar jammer voor ons. Wie weet krijg je in de toekomst toch nog eens de 
mogelijkheid. 
 
Dat was het weer, ik wens iedereen alvast een heel fijne kerst en een geweldig 2020! 
 
Tineke Schutte. 
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 Van de Badminton 
 
Beste Flevosterren, 
 
Er is de afgelopen periode weer het een en ander 
gebeurd in de vereniging. Wat een mooie actie van de 
Lions. Toen ik op het podium van de Meerpaal stond en 
daar op een bord het mooie bedrag van € 10.000 zag 
staan was ik sprakeloos en naar ik gehoord heb was ik 
niet de enige. Wat een schitterend resultaat. Daar 
kunnen we als Flevostar een heleboel mooie dingen van doen. Nogmaals 
hartelijk dank aan de Lions. 
Met de badminton suddert het rustig voort. We hopen dat er spoedig weer 
wat nieuwe leden mogen verwelkomen want wat nieuwe leden erbij geeft 
wat meer afwisseling dus als jullie nog familie, vrienden of kennissen weten 
die graag een shuttletje slaan neem ze gerust mee. 
 
Op woensdagavond 4 
december terwijl alle 
badmintonners verdiept 
waren in hun spel werden 
we verrast door de komst 
van 2  pieten die in een 
heel mooi kostuum waren 
uitgedost. Een 
badmintonpiet heeft nog 
even meegespeeld. Daarna 
hebben de Pieten een klein 
cadeautje uitgedeeld en 
zijn na een poosje vertrokken. Zo rond half acht werd alles opgeruimd en 
zijn we met z’n allen naar de kantine geweest om gezellig iets met elkaar te 
drinken  
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Als jullie dit lezen is de Sinterklaasviering al weer achter de rug en maken 
ons al weer op voor de Kerst. 
 
Ik wens jullie dan ook fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling 
met de beste wensen voor een goed, sportief en vooral een gezond  
nieuw jaar voor jullie allemaal en allen die jullie dierbaar zijn. 
 
Gaby Goudzwaard 
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Darten  
 
 
Iedereen is lekker aan het gooien en proberen toch nog een 
aantal punten te behalen 
 
Groeten van de darters  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rolstoel-basketbal 
Alle rolstoelbasketballers zijn vanaf dit seizoen alweer fanatiek 
aan het trainen. 
 
Groeten van de rolstoelbasketballers 
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Tennis 
 
Beste lezers, 
 
In de afgelopen twee maanden hebben zich drie nieuwe vrijwilligers 
aangemeld. Twee van hun zijn gevraagd door iemand die bij ons al 
vrijwilliger is en een heeft zich spontaan zelf aangemeld. Allen zijn 
lid van tennisvereniging A.T.C. Dronten. Hiermee hebben we nu in 
totaal zes vrijwilligers die ons bij toerbeurt helpen. 
 
We spelen dit hele seizoen al in de linkerzaal. De meesten van ons 
zijn hier wel blij mee omdat we ons daar beter kunnen concentreren 
dan in de rechterzaal. Bij de rechterzaal is meer reuring op en bij de 
tribunes.  
 
Als het clubblad uitkomt zijn we al weer dichtbij de kerst. In de 
kerstperiode is er geen tennis 
 op 27 december en op 3 januari.  
 
Verder geen nieuws, het draait (slaat) gewoon lekker bij het tennis. 
 
Mocht je ook belangstelling hebben voor het tennissen bij Flevostar, 
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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G-voetbal 
 
We zijn dit seizoen begonnen met 
een nieuwe trainer, het was even 
wennen, want elke trainer geeft op  
een andere manier training, maar 
de jongens en meiden hebben 
hun draai gevonden. 
In november hebben we een toernooi gespeeld in Zwolle. Vier 
leuke, maar soms best zware partijen werden gevoetbald en 
aan het einde van de dag mochten ze de beker voor de derde 
plaats halen. 
In december spelen ze een  vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Vitree in Kampen en in januari op Urk tegen het jeugd team. 
 
Namens de voetballers, alvast heel fijne feestdagen en een 
goed en sportief 2020. 
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Ritmische gymnastiek 
Nieuws van de ritmische gymnastiek 
Op zondag, 3 november reisden we met ons 
team af naar het topsport centrum in Almere 
waar we voor de allereerste keer deelnamen 

aan de regionale editie van de Special Olympics. Vooraf waren 
er mooie RG T-shirtjes gemaakt met glitters die deze dag 
zouden worden gedragen. Bij deze wil ik Nathalie en Jaimee 
nog extra bedanken voor het helpen bij het leggen van de 
glitter steentjes! 
Om half negen waren we al aanwezig in de hal. De dag werd 
gestart met muziek, dat was swingen en zingen op de tribunes 
met een lampje in de hand, of in sommige gevallen om de 
vinger. De olympische vlam werd aangestoken en de vlag 
werd gehesen. Dat alles was nog voor we aan de koffie 
waren… Na de koffie omkleden en kijken naar de kwalificaties 
van dansgroepen zoals hiphop, streetdance en ballet . Erg 
leuk om te zien. 
In de pauze mochten wij onze eerste dans (zonder materiaal) 
laten zien en het werd goed bezocht. De bezoekers kwamen 
speciaal terug de zaal in om naar ons te kijken. En wat een 
applaus kregen we! 
In de pauze was er van alles te doen, er waren allerlei clinics 
en deze werden goed bezocht. Na de lunch gingen wij ons 
opmaken voor onze tweede dans, de piratendans. De ruimte 
om te dansen was kleiner dan we gewend waren, maar we 
pasten ons met de groep goed aan. De dans verliep super, en 
ook hiervoor werd zeer enthousiast geklapt door het 
toegestroomde publiek. 
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Na onze tweede dans werden de prijsuitreikingen gehouden, 
ondanks dat het voor onze groep geen wedstrijd was (we 
hadden immers geen tegenstanders),   kregen ook wij een 
prachtige medaille uitgereikt. Hopelijk doen er in de toekomst 
meer Ritmische groepen mee. Van de organisatie en jury 
kregen we na afloop nog veel lovende woorden waar we trots 
op mogen zijn. Een dag die we niet snel zullen vergeten en 
waar we in de toekomst zeker opnieuw deel van uit willen 
maken. Hopelijk doen er in de toekomst nog meer andere 
sporten van Flevostar mee. 
Na enkele lessen stond er alweer een optreden op het 
programma! Op vrijdag 22 november mochten wij het pauze-
programma van de Lions of the Proms invullen. Ook hier lieten 
we beide dansen zien. Ondanks dat er (waarschijnlijk door de 
zenuwen) niet alles vlekkeloos verliep, brachten we het er 
goed van af. Na de pauze ontvingen we als vereniging die 
geweldige cheque van 10.000 euro. Wat zijn we daar allen 
trots op. 
De komende lessen gaan we bezig voor ons optreden in 
Hengelo op 8 maart 2020. We zijn begonnen met een 
compleet nieuwe lintendans. Een moeilijk materiaal om mee te 
werken, want een knoopje is zo gemaakt. Maar deze uitdaging 
gaan wij ook weer positief tegemoet, bovendien hebben wij 
nog genoeg lessen om dit tot een mooi geheel te maken. 
Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen toe. 
 
Groetjes Viveka Schuiling 
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Training tijden 
 
Op de woensdagen, de 
vrijdagen en de dinsdagen 
sporten we fanatiek in de 
sporthal. Voor de darters, 
badmintonners en voetballers 
jeugd, is dit op woensdagavond 
van half zeven tot kwart voor 
acht en rolstoelbasketballers en 
de voetballers senioren, is dit op 
woensdagavond van kwart voor 
acht tot negen uur. Voor de tennissers is dit op de vrijdagen 
van kwart over 5 tot half zeven. 
De ritmische gymnastiek is op de dinsdagavond van 19 tot 20 
uur in gymzaal De Beurs. 
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Algemene regels en 
Afzeggen 
trainingen. 

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; 
 
Regelmatig komt het voor dat mensen niet op trainingen 
komen terwijl de trainer hen wel verwacht! Indien je niet op 
een training aanwezig kunt zijn zorg dan dat je je afmeld 
bij de trainer.  De afspraak binnen onze vereniging is, als je 
om wat voor reden niet kan trainen, je de trainer belt (Of dit 
laat doen door de leiding). De trainer weet dan waar iemand is 
en komt dan niet voor verrassingen te staan. 
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De razende reporter….. 
 
 
 
Het jaar 2019 is bijna om, nog een aantal belangrijke gebeurtenissen en we 
gaan een nieuwjaar in. Buiten is het bar en boos, het waait hard en de 
regen komt veelvuldig uit de lucht. Het zou o zo mooi zijn dat het ‘s nachts 
gaat vriezen en overdag het zonnetje gaat schijnen. De winter heeft wel 
mijn voorkeur. 
Binnen onze vereniging zijn mooie dingen te melden. Op 22 november 
heeft onze vereniging een cheque ontvangen met daarop het bedrag van 
 € 10.000! Dankzij de Lions Club hebben velen genoten  van een mooie 
avond waaronder een optreden van Trijntje Oosterhuis en niet te vergeten 
onze sporters van ritmische gymnastiek. 
En ja, de kerstdagen, ze zeggen de mooiste tijd van het jaar. Waar je ook 
bent en wat je gaat doen, geniet ervan en maak er iets moois van . 
 
Dan aan het einde van het jaar, oud en nieuw. Onze vereniging  komt in 
aanmerking voor een donatie die jaarlijks door kerkcentrum De Ark wordt 
georganiseerd Met het bakken van heel veel oliebollen hopen ze een mooi 
bedrag bijeen te brengen. Vanuit onze vereniging zijn er een aantal kanjers 
die mee gaan helpen met appels schillen, folders uitdelen en niet 
onbelangrijk schoonmaken. In januari wordt bekend wat voor bedrag naar 
onze Sportclub mag gaan. 
 
En ja, het vuurwerk, voor de een is het geweldig en de ander heeft er niets 
mee. De mensen die vuurwerk gaan afsteken, wees voorzichtig en hou 
rekening met mens, dier en je omgeving. 
 
Dan zitten we in 2020, een belangrijk jaar voor onze vereniging, we 
bestaan dan 30 jaar. Tijd voor een feestje dacht ik zo……….. 
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Kerstvakantie 
 
 
Zoals jullie wel weten wordt er in de vakanties niet 
getraind. Zo ook niet in de kerstvakantie die van 21 
december 2019 t/m 5 januari 2020. De sporters van 
Ritmische gymnastiek beginnen op dinsdag 7 januari weer 
met trainen en de eerste woensdagavond training is op 8 
januari 2020. 
 
 
Nieuwjaarsborrel 
 
 
 
 
Op woensdag 8 januari is het de traditie om samen te 
toasten op het nieuwe jaar in de sportkantine. Iedereen is 
vanaf 19.30 uur welkom. 
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Wist u dat………. 
 
 

•  nieuwe leden zeer welkom zijn. 
•  in 2020 onze vereniging in het zonnetje staat. 
•  het 30 jarig bestaan gevierd gaat worden. 
• het hok in ’t Dok waar onze vereniging spullen staan 
• opgeruimd moet worden. 
• Dit hard nodig is, je kan je achterwerk niet keren. 
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“De pen” 

Volgend jaar bestaat Flevostar 30 jaar en zou 
leuk zijn als iedereen die lid of vrijwilliger is van 
onze mooie sportclub dan een stukje schrijft over 
zichzelf, wanneer en waarom zij in aanraking 
kwamen met Flevostar. Wat zij wel en niet leuk 
vinden aan SC Flevostar, 

en nog veel meer. 

Wie kan het mooiste, leukste of meest ontroerende verhaal 
vertellen over jezelf en wat je leuk vind. 

Alle stukjes kunnen dan opgenomen worden in een jubileum 
Clubnieuws van Flevostar 30 jaar! 

De pen geef ik dus door aan jullie allemaal. 

Jullie stukjes mogen ingestuurd worden tot uiterlijk 1 
februari 2020. Het liefst met heel veel om een heel dikke 

uitgave van Clubnieuws te maken van en voor ons 
allemaal. 

 
  
De Redactie 
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Verjaardagen 
 
2 november   Ruud D 
 4 november  Lineke D 
 4 november  Leo Rd 
17 november  Gerwin S 
20 november  Peter v.d. R. 
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 2 december  Rowan W 
 3 december  Regillio 
 8 december  Miriam S 
11 december  Nathalie H 
11 december  Leon S 
15 december  Rudy S 
20 december  Henk O 
21 december  Petra K 
22 december  Thea B 
28 december  Jaimee H 
29 december  Janet A 
 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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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  
Astrid  Vernooi, coördinator G-voetbal-jeugd 
Telefoon: 06 – 36 30 56 75 of 0321 – 785 791 
Jan Tolhoek, voetbal overig 
Telefoon 06 – 19 83 26 32 
Peter v.d. Ruitenbeek, coördinator darten 
Telefoon: 0321 – 319 753 
Gaby Goudzwaard, coördinator badminton 
Telefoon: 06 – 16 26 34 83 
Paul van Ginkel, coördinator rolstoelbasketbal 
Telefoon: 06 - 48 11 59 77 
Henk Durenkamp, coördinator Flevostar tennis 
Telefoon: 0320 – 227 238 
Viveka Schuiling, coordinator  Ritmische 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 
 06 – 28 79 65 87 
 0321 – 338 634 
 flevostar@online.nl 
Collecte Organisatie: 
 Maarten Vrolijk 
 0321-382511 
 
Redactie: Tineke Beuving 
 De Zaan 27  
 8251 WB Dronten 
 0321-316164 
 tbeuving@hotmail.com 
  
 
Vertrouwenscontactpersoon:  
 Lieke van den Berg 
 Botteloef 13 
 8251 DR  Dronten 
 06 – 51 80 66 49 
 vdberglieke@hotmail.com 
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