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Van de redactie 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Bij deze heb ik het genoegen 
om jullie het eerste Clubnieuws 
van dit jaar te presenteren. 
 
De oliebollenactie van de PG 
Dronten is ook al weer achter 
de rug 
 
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 
 
 

 
 
 
 



Van de voorzitter 
 
Wat is er veel gebeurd sinds ons vorig clubnieuws.  
Allereerst de schrik en het verdriet over het plotseling overlijden van Leo de Rijke. 
Niet te begrijpen. Het was goed dat veel leden en vrijwilligers afscheid van hem 
hebben kunnen nemen en Tineke en haar familie hebben gecondoleerd. Ook tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we Leo genoemd en herdacht. 
 
Ik hoop dat jullie ook van die lekkere oliebollen hebben gegeten. Enkele 
vrijwilligers hebben de protestantse gemeente Dronten geholpen bij het maken en 
uitserveren van 24.000 oliebollen. En met het schoonmaken van alle machines en 
materialen. Eind januari hebben we de opbrengst ontvangen: 3500 euro voor      
SC-Flevostar. 
 
De volgende sponsor heeft zich gemeld: het Havenpleinfestival in Dronten op 13 
juni. Op die zaterdagmiddag geven wij demonstraties op het Havenplein en werven 
we nieuwe leden en vrijwilligers. ‘s-Avonds zijn er ook optredens van bands en een 
DJ. Je wordt binnenkort gevraagd om mee te doen aan de middag. 
 
Een week eerder (6 juni) vieren we onze 30e verjaardag.  
Een groepje is dit aan het organiseren. Je hoort er nog meer van. 
Bijvoorbeeld tijdens de ledenvergadering. Die wordt op 16 maart in de kantine van 
t Dok gehouden. Noteer alvast deze datum. De uitnodiging daarvoor krijg je nog. 
 
Buurtsportcoaches, GGD en de voedselbank organiseren een project om bewoners 
van begeleid woonhuizen meer te laten bewegen. Aan dat project doet SC-
Flevostar ook mee. Via de trainer/coordinator hoor je hier meer over. 
 
Ik wens iedereen veel sportplezier samen, en graag tot ziens. 
 
Maarten Vrolijk  

                                                       



Van de penningmeester 

 
We mogen het nieuwe jaar  beginnen met alweer prachtig financieel nieuws: de 
oliebollenactie ons maar liefst 3.500 euro opgeleverd. Wat een geld! Iedereen die 
heeft meegeholpen: heel hartelijk bedankt! Voor dit geld hebben we hebben we al 
een bestemming, en dat is: nieuwe tenues voor de voetballers en ook voor de 
ritmische gymmers. 
Het is inmiddels februari: een drukke maand voor de penningmeester, omdat de 
jaarrekening en de begroting moeten worden opgemaakt. Jullie horen vóór de 
jaarvergadering van 16 maart (zet die maar vast in je agenda) hoe we er financieel 
voorstaan. 
 
Dan onze leden: we mochten Alex weer verwelkomen bij de voetballers. Na 
anderhalf jaar in Zwolle te hebben gewoond is hij weer terug in Dronten, en daar 
zijn we heel blij mee! Helaas Heeft Rick besloten om met ingang van dit jaar te 
stoppen met voetballen. Jammer Rick! 
 
En dan heel verdrietig nieuws, wat de meesten van jullie al wel gehoord zullen 
hebben: Leo is volslagen onverwacht overleden. Hij was lid bij de badmintonners 
en de tennissers, en hij is mijn broer. Ikzelf vond het mooi wat Maarten in zijn 
nieuwjaars - speech over Leo vertelde. We missen hem enorm. Persoonlijk wil ik 
iedereen bedanken voor de fijne tijd die hij bij Flevostar heeft gehad en voor alle 
meeleven, in wat voor vorm ook. 
 
Hartelijke groet, 
jullie Penningmeester, 
Tineke Schutte. 

 
 
 



 
 Van de Badminton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
              IN MEMORIAM    LEO DE RIJKE 
Op woensdagavond 18 december 2019 hebben we een paar leuke parijen gespeeld. 
Leo kon dan als hij mij  van het kastje naar de muur stuurde en hij een punt maakte 
zijn sarcastische lachje laten horen en dan wist ik dat hij genoot. Zoals ook die 
avond. Hij had het geweldig naar zijn zin. 
Toen ik de volgende ochtend met mijn vrouw tijdens de koffie haar daarover 
vertelde ging de telefoon. Het was Maarten met de mededeling dat Leo die ochtend 
was overleden. Ik stond letterlijk met mijn mond vol tanden en wist niet wat te 
zeggen. Mijn dag zag er gelijk heel anders uit. Ik  kon de vreugde van Leo de 
avond tevoren  niet loslaten. 



Leo was een leuke, fijne kerel die het leefde op zijn eigen, soms eigenwijze wijze. 
Maar dat was Leo. Hij was bereisd en belezen en kon daar vol verve over vertellen 
en was ook altijd geïnteresseerd naar anderen wat ze met hun reizen of vakanties 
hadden gedaan. 
Leo wilde ook vaak,  als hij naar huis ging een shuttle meenemen en als ik dan zei 
“waar gaat die heen” liet hij hem achteloos op de grond vallen. Ik heb bij het 
condoleancebezoek een shuttle voor hem meegenomen en naast zijn bed gezet. 
Leo, je was een bijzonder fijn mens en we gaan je zeker missen. 
Wij wensen de familie heel veel kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken, 
 
      Namens de badmintonners 
 
         Gaby Goudzwaard 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Darten  
 
Nieuws van de darters. 
Helaas de afgelopen clubnieuws geen stukje van het darten.  
We hebben een leuke groep die varieert van 6 tot 10 deelnemers. Aan de hand van 
de verschillende spelletjes leren we het bord nog beter kennen. Ook moeten we 
goed opletten wat de speler voor ons gooit. Voor je het weet heb je verloren. 
We zijn erg blij met 2 nieuwe deelnemers die kijken of ze lid willen worden. Zo 
kunnen we vaker tegen verschillende deelnemers spelen. We hopen dat ze lid 
willen worden en samen met ons nog meer plezier in het darten kunnen krijgen. 
We hebben contact met onze collega darters in Almere en zijn aan het kijken 
wanneer we tegen elkaar kunnen gaan spelen. De dartshirts zijn alvast gestreken 
zodat we op ons best tevoorschijn komen. Hopelijk kunnen we spoedig onze 
kunsten aan hun tonen. 
Groet, 
 
 
 
De darters. 
 
Groeten van de darters  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rolstoel-basketbal 
 
 
Hallo basketballers,  
 
We hebben de laatste tijd te maken met blessures/ziektes 
waardoor er steeds veel afzeggingen zijn voor de trainingen. 
Dit is erg jammer maar helaas niets aan te doen. 
 
Ten eerste beterschap voor allen die ziek zijn of blessures hebben. 
 
We hebben nu een enkele keer moeten afzeggen omdat er niet genoeg spelers aan-
wezig waren.  Het is echt heel lastig om een goede training te draaien als er minder 
zijn dan 6. Bij minder als 6 hebben we afgesproken om het geen doorgang te laten 
vinden. Woensdag 29 januari hebben we dit ook weer ondervonden. Met 5 was het 
niet te doen en maar wat verzonnen om toch wat te kunnen doen. 
 
Ook even iets voor de vrijwilligers. Het staat duidelijk in de datumprikker wie er 
vrijwilliger is voor de desbetreffende avond. Lukt het niet om te komen geef dit 
tijdig aan, het is ruim van te voren bekend wanneer je aan de beurt bent. 
Ruilen kan altijd wel als het op tijd wordt aangegeven.  Niet komen en niets laten 
horen is niet prettig voor de spelers. 
Iedereen heeft een uitnodiging gekregen voor het invullen van de datumprikker 
spelers en vrijwilligers. Ik zou het fijn vinden en  denk meerderen met mij dat het 
goed is als iedereen hier op invult of hij komt of niet. Het is een kleine moeite. 
 
Verder vind ik het heel leuk met de groep die we nu hebben en heb er elke woens-
dag heel veel zin om te ballen. 
 
Graag even nog de aandacht voor het volgende. Als er nog ideeën zijn voor het 
werven van nieuwe leden hoor ik dat graag. Niet alleen voor het rolstoelbasketbal 
maar eigenlijk voor heel Flevostar. 
  
Laten we er met z'n allen voor gaan om zoveel mogelijk aanwezig te zijn om elke 
week lekker te kunnen basketballen. 
  
Tot ziens op de training 
 
Paul van Ginkel 

 



Tennis 
 
 
Beste lezers, 
 
Meestal kan ik melden dat alles leuk en gezellig gaat bij het tennissen maar nu was 
er in de afgelopen periode heel triest nieuws met het plotseling overlijden van ons 
lid Leo. Sommigen van ons zijn op condoleance bezoek geweest. Ook onze 
vrijwilliger Wim is, namens de vrijwilligers op condoleance bezoek geweest.  
Het is nog steeds onwennig dat we Leo niet meer in ons midden hebben. Ook onze 
vrijwilligers mochten graag met Leo omgaan. We missen hem. 
 
Onze vrijwilliger Jan is na een knie operatie al weer aan de beterende hand. Hij is 
afgelopen vrijdag 
 (24-01) alweer even wezen kijken bij onze groep. 
 
Al onze nieuwe vrijwilligers zijn nu al 1 of meerdere keren geweest. Na wat uitleg 
over ons tennis en over het verzamelen en opzetten van de tennisspullen pakken zij 
het snel op. 
 
Het is leuk te zien dat als onze leden op de tennisavond nog meerdere dingen 
hebben waar ze nog heen willen, dat ze dan toch ook nog even  komen tennissen 
totdat ze eerder weg moeten en dus niet denken van ik kom helemaal maar niet 
tennissen op die avond. Complimenten, een goede sportmentaliteit!!!!!! 
 
Nog even de mededeling dat er op vrijdagavond 21 februari, vanwege de 
schoolvakantie, geen tennis is.  
 
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   



 
G-voetbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 24 januari zijn we met beide voetbalteams naar Urk gereisd voor 
vriendschappelijke wedstrijden tegen Rode Vis. Zowel de jeugd als de volwassenen 
hebben beide 2 wedstrijden gespeeld. Het waren hele spannende wedstrijden, qua 
niveau waren de teams voor een groot deel gelijk aan de jongens en meiden uit 
/van Urk. Helaas hadden zij het thuisvoordeel, dat heeft er voor gezocht dat ze over 
de hele avond gezien iets vaker gescoord hebben. Het was een zeer geslaagde 
avond wat zeker voor herhaling vatbaar is. Iedereen hartstikke bedankt voor de 
aanmoedigingen. 
Achter de schermen zijn wij bezig om meer leden te werven voor onder andere de 
voetbal. Wanneer er weer wat nieuwe spelers bij komen kan hoogst waarschijnlijk 
weer competitie gespeeld worden in Zwolle. Wanneer jullie nog mensen weten die 
het misschien leuk vinden om mee te doen, iedereen mag 3 trainingen gratis 
meetrainen voordat ze lid moeten worden.  
Tot die tijd is er een team uit Zwolle die ook opzoek is naar spelers voor de 
wedstrijden. Vind jij dit nou ook leuk, geef dit even aan bij de coach of begeleiding.  
 
 
Sportieve groet, 
Jan Tolhoek 



 
Ritmische gymnastiek 
Nieuws van de ritmische gymnastiek 
 
 
 

 
Nog maar een paar lessen te gaan en dan staat er alweer een demonstratie op ons 
programma in Hengelo. Dat we dit jaar kiezen voor een lintendans is nieuw, maar 
zeker ook een uitdaging! Daar we dit jaar later pas zijn gestart met het maken en 
inoefenen van deze dans vanwege meerdere demo’s afgelopen najaar, is deze dans 
iets minder lang dan onze piratendans. Deze keer beelden we niet een specifiek 
personage uit en hebben we het thema en zo ook de kleding dus neutraal gehouden. 
Ondanks dat iedereen eerst erg moest wennen aan het onderdeel lint, slaan allen 
zich er goed doorheen en wordt het weer 1 mooi geheel. Het zal er met al die 
gekleurde zwierende linten erg mooi uit gaan zien. Momenteel zetten we zogezegd 
de laatste puntjes op de i en dan kan het feestje op 8 maart in Hengelo weer 
beginnen! 
Nadat deze theaterdemo voorbij is zal hopelijk de rust weer keren en kunnen wij 
ons totaal gaan richten op het Jan van Heerde toernooi waar iedereen onze 
lintendans kan komen bekijken. 
 
Groetjes Viveka Schuiling 

Groetjes van de ritmische gym. 
 
Trainings-tijden 
 
Op de woensdagen de vrijdagen en de dinsdag sporten we fanatiek in de sporthal. 
Voor de darters, badmintonners en voetballers jeugd, is dit op woensdagavond van 
kwart voor 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. 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



De razende reporter….. 
 
De razende reporter.............. 
 
Het jaar 2019 ligt achter ons. Een mooi jaar waar we tevreden naar terug mogen 
kijken. Ook op sportief gebied zijn er prestaties geleverd. Niet alleen voor de 
mensen die elke week trouw komen trainen maar we hebben binnen de vereniging 
echte kampioenen, namelijk Flevostar 2! En daarbij zijn zij ook genomineerd voor 
de sportverkiezingen samen met de sporters van Ritmische Gymnastiek. Op 17 
januari was de speciale avond in de Meerpaal. Vele sporters en bezoekers waren 
aanwezig. Onze genomineerden zijn er niet in geslaagd om winnaar te worden in 
de groep aangepaste sporten maar wat zijn we trots dat onze vereniging 
genomineerd waren met twee takken van sporten. 
 
En ja, ook in 2019 mochten we meemaken dat er een speciale avond werd 
georganiseerd met als hoofdact Trijntje Oosterhuis. Organisatie was in handen van 
de Lions Club en wat hebben we genoten van deze avond. Het Groot Film- en 
Musicalorkest Timbres Divers bracht vele herkenbare nummers ten gehore. Een 
verademing om naar te luisteren en te kijken en velen hebben ervan genoten. Ook 
Trijntje Oosterhuis, de beste zangeres van Nederland, heeft laten horen dat ze kan 
zingen! Op het moment van de uitreiking van de cheque was de spanning te snijden, 
geen idee wat er geschonken zou worden maar wat zijn we blij met een bedrag van 
€10.000,00! Ik heb de ogen van onze penningmeester nog nooit zien stralen. Na 
deze geweldige avond werden we blij gemaakt met een volgende actie, de 
oliebollenactie van de PG (Protestants, Gereformeerd) gemeente De Ark, deze 
organisatie bakt elk jaar oliebollen en de opbrengst is voor goede doelen. Onze 
vereniging was één van de drie doelgroepen en als tegenprestatie werd er gevraagd 
om als vrijwilliger mee te helpen. Dat kon als appelschiller (erg leuk om te doen en 
niet te vergeten ook nog eens erg gezellig), schoonmaken, promotie of helpen met 
het uitdelen van de bestelde oliebollen. Vele vrijwilligers van onze vereniging 
hebben tijdens deze periode hun steentje bijgedragen en wij zijn ze zeer dankbaar 
voor. Ook hier mogen we een mooi bedrag ontvangen, maar liefst € 3500,00. Ik 
heb onze penningmeester nog niet gezien, ze geniet van een welverdiende vakantie, 
maar ik weet wel zeker dat haar ogen weer stralen!  
 
 
 



En dan zijn er ook dingen die niet zo leuk zijn. Helaas moesten we geheel 
onverwacht afscheid nemen van Leo de Rijke. Leo beoefende de sport badminton 
en is de broer van Tineke, onze penningmeester. Namens iedereen wensen wij 
Tineke en haar gezin heel veel kracht om dit verlies een plekje te geven. 
Het jaar 2020 betekend voor onze vereniging dat we 30 jaar bestaan, daar hoort een 
feestje bij. Wat voor feestje dat gaat worden is nog niet bekend, we houden jullie 
op de hoogte! Ook in het jaar 2020 wordt er weer gecollecteerd en hoe meer 
mensen met de collectebus collecteren, hoe hoger de opbrengst is voor onze 
vereniging. Vraag in je omgeving of er mensen mee willen helpen om te 
collecteren en geef dat door aan Maarten Vrolijk, onze voorzitter, Tineke Schutte, 
onze penningmeester of aan je trainer.  
Het jaar 2020, de maand januari is bijna om en we kijken vooruit met het idee; 
“wat de toekomst brenge moge”. Ik kan niet in de toekomst kijken maar het gaat 
vast goed komen met alles wat er nog komen mag. 
 
Voorjaarsvakantie 
Van 15 februari t/m 23 februari is de voorjaarsvakantie. Dat betekent dat er geen 
trainingen gegeven worden. Geniet van jullie vakantie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
Wist u dat………. 
 
 
 
 
 
 
Onze Tineke, redacteur van het clubnieuws een nieuwe computer heeft met een 
hoop kuren en dat de “wist je datjes” verschoven zijn naar het volgende nummer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“De pen” 

Het is alweer lang geleden dat De Pen in ons Clubnieuws heeft gestaan en ik zal 
aan jullie doorgeven hoe het ook alweer in zijn werking ging. 

Een  lid of vrijwilliger schreef dan een stukje over zichzelf, wanneer  en waarom 
zij in aanraking kwamen met Flevostar. Wat zij wel en niet leuk vinden aan 
Flevostar, en 

nog veel meer.. 

Wie kan de mooiste, leukste of meest ontroerend verhaal  vertellen over jezelf en 
wat je leuk vind bij Flevostar Dronten 
 
 “De pen” een nieuw leven in te blazen zou echt heel leuk zijn. 
 
Het is de bedoeling dat de pen doorgegeven wordt….. 
 
Wie o Wie wil hem als eerste in ontvangst nemen 
 
 
De Redactie 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De feestvarkens worden in het 
volgende nummer gepubliceerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clubnieuws 30 jarig jubileum 
 
 
Beste lezer, 
 
 
Ik  heb laatst in het Clubnieuws van vorig jaar heb ik een oproep gedaan voor het 
Jubileum Clubnieuws dat uitgebracht gaat worden op 15 april.. Het mag van alles 
zijn, maar het moet mooi genoeg zijn om er een prijs mee te kunnen winnen. 
Je moet je verhaal insturen vóór 21 maart, de eerste dag van de lente. Na plaatsing 
in het jubileum Clubnieuws worden alle verhalen gelezen door een vakjury om de 
beste verhalen uit te kiezen. Op zaterdag 6 juni worden de beste verhalen bekend 
gemaakt en daarmee kan je een mooie prijs winnen. Klim dus met zijn allen in De 
Pen en vertel maar op. Jullie verhaal kan je insturen naar de redactie(adres en 
telefoonnr.  Onder belangrijke adressen) Als je hulp nodig heb  bij het schrijven 
laat het dan aan mij weten per telefoon of je kunt mij persoonlijk benaderen elke 
woensdagavond in sporthallen ´t Dok waar je mij meestal op het badmintonveld  
kunt vinden van 18.30 uur tot ongeveer 19.45 uur. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Tineke Beuving   



Oproep 
 
 
 
 

 
Wil je de club een handje helpen? Meld je aan    als vrijwilliger of help mee tijdens 
de collecteweek van het Nationaal Fonds Gehandicaptensport vanaf 30 maart tot 4 
april. 
  
Wij een vrijwilliger zoeken die de tenues van de voetbalteams wil wassen na elke 
wedstrijd. 
 
Schrijf je ook een stukje voor de speciale Clubnieuws ter ere van het 25/jarig 
jubileum. 
 
Vrijwilligers en sponsors worden gevraagd voor de Jan van Heerde toernooi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Bestuur Flevostar 
 
Maarten Vrolijk, voorzitter 
Telefoon: 0321 – 382 511 

Janet Aalderink, secretarisTelefoon: 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 
 
 
 



 
Belangrijke adressen 
 
 
 
 
 
Secretariaat: Kruizemunt 35 
 8252 BS Dronten 
 06 – 28 79 65 87 
 0321 – 338 634 
 info@scflevostar-dronten.nl 
 
Redactie: Tineke Beuving 
 De Zaan 27  
 8251 WB Dronten 
 0321-316164 
 tbeuving@online.nl 
  
 
Vertrouwenscontactpersoon:  
 Lieke van den Berg 
 Botteloef 13 
 8251 DR  Dronten 
 06 – 51 80 66 49 
 vdberglieke@hotmail.com 
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