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Van de redactie
Beste lezer,
Bij deze ontvangen jullie nog
een laatste Clubnieuws voor de
Kerst vakantie. Hier en daar
wordt wel gesport, andere
sporten beginnen weer in 2021.
In dit Clubnieuws lezen jullie
meer over wat op moment
gaande is wat betreft de corona
regels en hoe SC Flevostar
daar mee om gaat.
Veel leesplezier!
Tineke Beuving
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Van de voorzitter
De beste wensen
voor elkaar te krijgen.
We gaan door met die gesprekken
We zagen het al een beetje
want we willen dat deze afspraak
aankomen: binnensporten is niet
altijd blijft gelden, ook na corona. Net
meer mogelijk.
als de afspraak dat we nu per
De toespraak van premier Rutte op
maand wijzigingen in ons
maandag 14 december was duidelijk:
sportrooster kunnen doorgeven en
dit duurt zeker tot halverwege januari.
niet meer per 6 maanden.
Dat is zuur maar we snappen – denk
Ik wens iederen toe: blijf aan elkaar
ik - dat het niet anders kan.
denken en voor elkaar zorgen.
Volgend jaar beginnen de inentingen
En de beste wensen voor 2021, voor
tegen het corona virus.
jou en voor ieder die jou lief heeft.
Ik hou er rekening mee dat tot de
zomervakantie geen grote
Tot volgend jaar, vriendelijke groet,
versoepelingen in de corona
maatregelen komen.
We moeten dus nog wel even
volhouden.
Na veel gesprekken heeft Optisport
besloten dat we alleen zaalhuur
hoeven te betalen voor de sporten die
wel trainen. Als we niet sporten
betalen we dus geen huur. Het heeft
best veel gesprekken gekost om dat Maarten Vrolijk
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Van de penningmeester

En dan is 2020 alweer bijna voorbij. Wat een
bijzonder jaar is het geweest! We hebben
elkaar helaas niet zo vaak kunnen
ontmoeten als we hadden gewild, maar we
doen ons best om toch met jullie in contact te
blijven.
Financieel gaat het ons gelukkig nog goed,
en kunnen we het ons veroorloven om geen
contributie te heffen van degenen die niet
sporten. Op dit moment lijkt het erop dat
Optisport ons qua huur tegemoet komt, als
er niet gesport kan worden. Dat geeft ons
dan de mogelijkheid om ook de komende tijd
geen contributie te hoeven innen van de nietsportende sporters.
De Rabobank-actie is ook alweer achter de
rug. Die actie heeft ons het mooie bedrag
van 622,10 opgeleverd. Voor de trouwe
website-bezoekers is dat geen nieuws, want
daar had onze webmaster Nathalie het al
opgezet.(Bedankt, Nathalie!)
Het is trouwens echt de moeite waard om
eens een kijkje te nemen op de site, want er
is vaak wat nieuws te zien.
Bijvoorbeeld ook dat Marcel alweer 25 jaar
lid is van Flevostar. We konden hem
vanwege de corona-maatregelen niet ‘live’
feliciteren, maar hebben zijn aandenken
opgestuurd, en hij heeft hem inmiddels
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ontvangen. Daar is een mooie foto van te
zien op de website. Nogmaals
gefeliciteerd, Marcel!
Ik wil iedereen een mooie
decembermaand toewensen. Maak er een
warme en gezellige maand van en denk
om elkaar!
Hopelijk tot spoedig ziens in 2021!
Hartelijke groet,
jullie Penningmeester,
Tineke Schutte.

Van de Badminton

Beste mensen,
Dit is weer het laatste
bericht van het jaar van de
badmintonners.
We kunnen wel zeggen dat
het door Corona een raar jaar
is geweest waarin we niet veel
van onze sport hebben
genoten. Als alles blijft zoals
het nu gaat en de regels
worden niet verzwaard, gaan
we waarschijnlijk in januari
weer beginnen. We zullen dan
geen dubbels kunnen spelen
maar wel ons shuttletje slaan.
Wij, Tineke, Miriam, Quinten,
David en ik wensen jullie
allemaal heel prettige
Kerstdagen en een goed,
sportief en vooral gezond
Nieuwjaar voor jullie allemaal
en al die jullie dierbaar zijn.
Pas op met vuurwerk en tot
januari en ………..vooral blijf
gezond
Gaby Goudzwaard
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Kerstontbijt
Kooktijd
10 minuten
Voor 1 ontbijt
Dit kerstontbijt is heel simpel te
maken en ziet er meteen heel leuk
uit!

Ingrediënten
3-4 witte boterhammen
plakken kaas of smeerkaas
jam
eventueel boter
kerstvormpjes
een uitsteker om kleine gaatjes te
maken, bijvoorbeeld een
spuitmondje van de spuitzak
poedersuiker

Recept
1. Leg 2 on-besmeerde
boterhammen op elkaar en snijd
een zo groot mogelijke kerstboom
uit. Sla vervolgens open. Besmeer
1 boterham met boter en jam. Uit
de andere boterham steek je
kleine gaatjes. Leg vervolgens op
de boterham met jam.
2. Besmeer de andere 1-2
7

boterhammen met boter en
beleg met kaas. Steek
vervolgens met kerstvormpjes
sterren ermee uit.
3. Bestrooi het bord of een
plank licht met poedersuiker, bij
wijze van sneeuw. Leg de
kerstbroodjes erop.

Kerst groeten van:
Darten
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Rolstoelbasketbal

Ritmische Gymnastiek
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G-voetbal
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Flevostar tennis

Bestuur
Namens het bestuur wensen
we jullie fijne feestdagen, goede
jaarwisseling en zorg goed voor
jezelf en je naasten!
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Razende reporter…..
Tja, dan is er nog een dingetje waar
velen plezier aan hebben tijdens oud
en nieuw, namelijk vuurwerk. Ook
het grote mensen vuurwerk mag niet
afgestoken worden en dat is jammer
Tja, als ik dit schrijf is voor de mensen die dol zijn op
vuurwerk. Er is een klein lichtpuntje,
sinterklaas op weg
naar Spanje en de lampjes ontwaken kindervuurwerk mag wel. Ik hoop
voor de vuurwerk liefhebbers dat ze
uit het donker omdat kerst eraan
hun plezier mogen beleven met dit
komt. Dit jaar was een bijzonder jaar,
vuurwerk.
een jaar waar we niet ( meer )
mochten sporten, naar de
bioscoop, theater of uit eten. Ook
mogen we niet met veel familie
gezellig aan tafel zitten als het
kerstdiner opgediend wordt. Helaas
is het allemaal niet mogelijk om
uitbundig met familieleden en
vrienden bij elkaar te komen.
Ondanks alle beperkingen hoop ik
dat er licht uit de tunnel mag komen
en we voorspoedig weer meer
mogen in onze maatschappij.
Binnen onze vereniging mag er weer
gesport worden door de jeugd
voetballers tot 18 jaar en tennis. Wel
gelden er uiteraard geldende corona
regels. Onze jaarlijkse
nieuwjaarsborrel kan en mag niet
doorgaan, dat is erg jammer maar
het zou toch mooi zijn als we de
corona virus onder controle krijgen
en in het nieuwe jaar een "normaal"
leven mogen en kunnen hebben. Tja,
dat zou een hele mooie wens zijn en
hopelijk komt deze snel uit.
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Vuurwerk is vuurwerk en het advies
is dan ook; steek het veilig af en hou
rekening met je medemens en niet te
vergeten de dieren!

Wist je dat......

•
•
•
•
•
•
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Marcel al 25 jaar lid is van
onze vereniging.
Marcel daarom een mooie
aandenken mocht
ontvangen.
op de website een mooie
foto te zien is van Marcel.
iedereen fijne kerstdagen
en een goede jaarwisseling
wordt toegewenst.
geniet van de kerstvakantie
en wees lief voor je
naasten en jezelf.
hopelijk mogen we elkaar
weer ontmoeten in 2021!

Regels
Omdat de virus ons de baas lijkt
te worden heeft minister
president Mark Rutte de teugels
weer strakker getrokken, dat
houdt dus in dat er minder mag.
Maar sporten mag nog steeds, in
je eentje thuis of buiten. mits we
ons aan de regels houden......
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Jamkoekjes

•
•
•

Bakrecept
20 MINUTEN + 10
OVENTIJD
15 minuten

Leuk om deze jamkoekjes te
maken in de kerst vakantie of in
hartjesvorm voor Valentijn
Ingrediënten
200 gr zelfrijzend bakmeel
100 gr witte basterdsuiker
1 ei
100 gr boter
Paar eetlepels jam
Bloem om te bestuiven
Materialen
Vormpjes
Bakplaat en bakpapier
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden.
Bekleed een bakplaat met
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bakpapier. Snijd de boter in kleine
stukjes en meng met de suiker en
bakmeel. Kneed met een mixer
met deeghaken of met je handen
tot een kruimeldeeg. Kneed dan
het ei er door tot een soepel deeg.
Bestuif het aanrecht met bloem en
rol het deeg uit tot ongeveer 5 mm
dikte. Steek er vormpjes uit en leg
ze op de bakplaat. Maak er met
een lepeltje of met je vinger een
klein kuiltje in het midden en
schep er een beetje jam in. Zorg
dat je voldoende ruimte tussen de
koekjes houd want ze zetten nog
uit in de oven. Bak de koekjes in
10 – 12 minuten licht bruin. Laat
ze afkoelen op een rooster.

Oproep
•

•

•
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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
2021
Schrijf je ook een stukje
voor Het Clubnieuws uit
te geven volgend jaar.
Kopij inleveren op
uiterlijk 1 FEBRUARI
2021
Als jullie je stukje op tijd
inlevert of instuurt, wordt
ie zeker geplaatst.

Bestuur Flevostar
Maarten Vrolijk, voorzitter
Telefoon: 0321 – 382 511
Janet Aalderink, secretaris
Telefoon: 06 – 28 79 65 87
Tineke Schutte,
penningmeester
Telefoon: 06-52110077

Peter
v.d. Ruitenbeek, coördinator
darten
Telefoon: 06-10901333

Paul van Ginkel,
coördinator rolstoelbasketbal
Gaby Goudzwaard, coördinator Telefoon:
badminton
Henk Durenkamp, coördinator
Telefoon: 06-16263483
Flevostar tennis
Telefoon: 0320 – 227 238
Astrid Vernooi, coördinator
Viveka Schuiling, Coördinator
G-voetbal-jeugd
Ritmische Gymnastiek
06-36305675
Telefoon:0321-841995
Jan Tolhoek, coördinator
voetbal algemeen
Telefoon: 06-19832632
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
e-mail:info@scflevostar—
dronten.nl
Redactie:
Tineke Beuving
De Zaan 27
8251 WB Dronten
0321-316164
e-mail: tbeuving@xs4all.nl
Gaby Goudzwaard
06-16263483
E-mail: g.goudzwaard@upcmail.nl

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