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Van de redactie 

 
Beste lezer, 
 
Bij deze ontvangen jullie de 
eerste  Clubnieuws van dit jaar.  
 
Veel lief en leed staat erin 
gemeld. 
 
Ook kreeg ik het bericht dat 
Kunnie Goedkoop  is overleden 
op 96 jarige leeftijd. Zij was de 
vrouw van onze eerste 
voorzitter en een zeer 
innemend persoon die Coen 
ondersteunde in alles wat hij 
voor SC Flevostar heeft 
gedaan.  
Sterkte voor de familie.. 
 
Ook zijn  er veel meer nieuwtjes  
vermeld die de moeite waard 
zijn om te  lezen.  
 

Veel leesplezier! 

 

Tineke Beuving 
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Van de voorzitter

 

 

 

 

 
 

 

 

Van de voorzitter, 

 
Bij de eerste speelwoensdag van 
het nieuwe jaar hebben we 
traditiegetrouw de 
nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden. Daarbij waren 
behalve veel leden, vrijwilligers, 
trainers en bestuursleden ook de 
wethouder sportzaken Siert Jan 
Lap en de beleidsmedewerker 
Elske Warners aanwezig. Na de 
gebruikelijke toost en goede 
wensen hebben we nog een 
gezellig samenzijn gehad. 
Onder tussen is het eerste G 
voetbaltoernooi gespeeld en het 
was een mooi succes. Jan 
gefeliciteerd met het behaalde 
resultaat. 
 
 
 

We zouden op 6 maart 2023 
onze jaarvergadering 
hebben maar gezien de privé 
situatie bij Peter en mij 
hebben we besloten dit 
enkele weken uit te stellen. 
Jullie krijgen daarvoor nog 
de uitnodiging.   
 

 

Gaby Goudzwaard 
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Van de penningmeester 

 
Het nieuwe jaar is één maand oud en voor 
mij voelt oudejaarsdag alweer heel ver weg. 
Er is op financieel gebied niet veel nieuws te 
melden. Binnenkort begin ik met de 
jaarrekening die we jullie voor onze 
ledenvergadering van 27 maart zullen 
presenteren. Noteer de datum maar vast in 
jullie agenda. Verdere informatie volgt nog. 
Ik verwacht een positief financieel plaatje 
voor 2022. 
 
Op het gebied van onze leden kreeg ik 
vorige week helaas treurig nieuws. Marsija, 
goede vriendin van Thea, is overleden. Ze is 
lang lid geweest van Flevostar, eerst als 
voetballer en later als niet-spelend lid. Jan 
zal in deze nieuwsbrief nog wat meer over 
Marsija vertellen. Veel sterkte voor ieder die 
haar mist. 
 
We hebben er weer een nieuwe darter bij: 
Nico. Hartelijk welkom bij Flevostar! De 
banen staan de laatste tijd lekker vol, iets om 
blij van te worden! Helaas is Jordy gestopt 

met voetballen. Hij heeft het altijd goed 
naar zijn zin gehad bij ons, maar heeft nu 
helaas geen tijd meer. Hopelijk gaat dat in 
de toekomst nog veranderen. Altijd (weer) 
welkom! 
 
Dat was mijn bijdrage voor deze keer.  
 
Tot ziens in het Dok of op de 
ledenvergadering, 
jullie Penningmeester 
 
 

Tineke Schutte. 
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Van de Badminton 

 

  
 

 

Beste mensen,  

 
Na alle goede wensen van 
veel sporters zijn we alweer 
een maand op weg in het 
nieuwe jaar en zijn de 
olieflappen en appelbollen er 
alweer afgetraind. We gaan er 
weer een mooi jaar van 
maken. De Nieuwjaarsborrel 
was ook erg gezellig en met 
alle goede wensen van 
iedereen moet het vast wel 
goedkomen.  
Ikzelf heb nog niet veel 
genoten van het sporten 
omdat ik alle dagen in het 
Ziekenhuis in Zwolle 
doorbreng vanwege de 
gezondheid van mijn vrouw. 
Het is momenteel stabiel en 
het gaat langzaam de goede 
kant op. We zijn daarom ook 
gematigd positief. Ik hoop 

dan ook weer snel bij jullie 

aan te sluiten. Tot die tijd zal 

Paul mij vervangen. 
 

Tot in de volgende clubkrant 
 

Sportieve Gegroet 

 

Gaby Goudzwaard 
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Darten 

 
Bericht van onze darters. 

 
Wat zijn we blij met onze 
stageloper Gerben. Hij zorgt 
voor leuke spelletjes en 
afwisseling. Van het golf 
darten tot een minitoernooi 
met koppels. Wat goed te zien 
dat iedereen daar enthousiast 
van wordt.  
De groep darters wordt steeds 
groter. We willen graag Harry 
en Nico verwelkomen. Hoe fijn 
is het om meer tegenstanders 
te hebben en hierdoor van 
elkaar te kunnen leren. Helaas 
heeft Anton besloten om te 
stoppen en alleen voor voetbal 
te kiezen. Anton bedankt voor 
de leuke en mooie partijen en 
succes met het voetballen.  
 
Een sportgroet, 
 

De darters. 
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Rolstoelbasketbal 

 
 
Hoi Ballers, 
 
 
Voor 2023 zit er een mini toernooi in 
de pijplijn. Hier horen jullie snel meer 
over en het zal op een 
woensdagavond plaats vinden i.pv. 
een training met een doorloop tot 
ongeveer 22:30.  
 
Hopende dit in de tijd uit te rollen tot 
wat groters. 
 
 
Groetjes, 
 
 

Paul van Ginkel 
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Ritmische Gymnastiek 

 
Bij de ritmische gym zijn we 
lekker aan het sporten. We 
zijn druk aan het oefenen op 
onze groepsoefening. 
Uiteraard is iedereen welkom 
om het eens te proberen!  
Voor nu heb ik verder geen 
nieuwe wetenswaardigheden.  
 
Groeten viveka 
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G-voetbal 
 

 Hallo sporters, 
 

 
 
Beste lezers, 
 
Het afgelopen jaar hebben wij 
4 toernooien gehad, op 1 keer 
na hebben wij alles gewonnen. 
Voetballend gezien spelen wij 
geweldig. Teamspirit is goed, 
uiteraard is er wel eens iets 
onenigheid maar dat hebben 
andere topteams ook.  
Laatste periode zijn er 
afmeldingen en aanmeldingen. 
Helaas hebben Jordy en 

Carmen moeten stoppen met 
voetballen. De rede van hun 
stoppen is dat zij zich meer 
gaan richten op school. Dit is 
uiteraard heel logisch. Wij 
wensen hun veel succes. 
Aanmeldingen zijn er ook. 
Anton is na een jaren lange 
pauze weer begonnen met 
voetballen. Daarnaast is 
Mehdi ook begonnen bij ons. 
 
En dan een verdrietig 
berichtje. Eind januari kregen 
wij het bericht dan Marsija is 
overleden. Marsija heeft 
jaren lang bij ons 
gevoetbald. 
 
 
Sportieve groet, 
 

Jan Tolhoek 
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Flevostar tennis 

  
 
 
Beste lezers, 
 
 
Ook deze keer weer weinig nieuws 
op het tennisfront. Alles loop goed. 
We hebben er allemaal veel plezier 
in. Nog een paar leden erbij zou fijn 
zijn waardoor we onze 2 banen weer 
volledig  zouden kunnen vullen. 
 
Onze vrijwilligers blijven altijd met 
een glimlach op hun gezicht komen 
en passen zich altijd goed aan bij het 
niveau van onze tennissers waar zij 
op die avond mee spelen en geven 
tevens nuttige aanwijzingen. Zij (en 
wij natuurlijk) zijn blij dat ze ons 
kunnen helpen.  
  
 

Op vrijdag 3 maart is er GEEN 
tennis, (voorjaarsvakantie). 
 
Verder geen nieuws. 
 
Mocht je ook belangstelling hebben 
voor het tennissen bij Flevostar of 
ken je mensen waarvan je denkt dat 
ze misschien wel belangstelling 
hebben, laat ze gerust eens komen 
kijken of meedoen op een 
vrijdagmiddag  in sporthal ‘t Dok 
tussen 17.15 uur en 18.30 uur. Het is 
voor staande sporters met of zonder 
beperking en voor rolstoelsporters. 
De vereniging beschikt over de 
benodigde tennisrackets die je gratis 
kunt gebruiken. Ook kun je tijdelijk 
een sportrolstoel lenen. Ook zijn er 
altijd vrijwilligers van tennisvereniging 
A.T.C. uit Dronten aanwezig die je de 
beginselen van het tennissen kunnen 
bijbrengen. Als je informatie nodig 
hebt mail 
(henkdurenkamp@gmail.com ) of bel 
(06 13 80 30 37) mij gerust even. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Henk Durenkamp   
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Razende reporter… 

 

 
.  
 
De maand januari is (bijna) 
voorbij. Een maand waarin weer 
lekker gesport mocht worden.  
Wat is het toch fijn dat we binnen 
sporten, het zonnetje zit vaak 
achter de wolken en het water 
komt regelmatig naar beneden. 
Ook hebben we mogen proeven 
aan de kou, een enkeling was zo 
dapper om de schaatsen onder te 
binden om op natuurijs te 
schaatsen.  Het bestuur is in 
voorbereiding voor de jaarlijkse 
ledenvergadering in de maand 
maart. Naast het maken van 
jaarverslagen en de 
bestuursverkiezing wordt er ook 
gewerkt aan het maken van een 
boekje waarin de uitnodiging in 
vermeld staat. Ieder lid is welkom 
om de ledenvergadering bij te 
wonen! En niet te vergeten, heb je 
vragen, zijn er dingen die wel of 
niet goed gaan, we horen graag 

van jullie wat het bestuur voor 
jullie kan doen! Ook zijn er 
plannen om meer activiteiten te 
doen met onze sporters. De 
voetballers spelen tegen andere 
teams, onze rollende vrienden, de 
basketballers gaan beginnen met 
het regelen en spelen van 
toernooitjes en de dames van 
Ritmische gymnastiek mogen een 
demonstratie verzorgen in 
Hengelo. En natuurlijk de darters, 
ook zij gaan darten tegen andere 
verenigingen. Kortom, er wordt 
lekker gesport. Het jaar 2023 is 
net begonnen en er staan een 
aantal activiteiten op de agenda 
waaronder het Jan van Heerde 
toernooi en de collecte. Voor het 
collecteren zoeken we nog 
collectanten, hoe meer mensen 
zich inzetten om een mooi bedrag  
bij elkaar te lopen, des te meer 
komt er een mooi bedrag op de 
rekening van onze 
penningmeester Tineke. 
 
 Mogen wij op jullie rekenen? 
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* Collectanten nodig zijn om te 
collecteren in Dronten, 
Biddinghuizen en Swifterbant. 
* Wil je ons helpen met de 
collecte, neem contact op met 
Tineke, onze penningmeester. 
*  Nieuwe leden altijd welkom 
zijn. 
* Een hart onder de riem 
gestoken mag worden aan een 
aantal leden. 
* Deze leden in een lastige 
situatie begeven zoals ernstige 
zieke vriendin, operatie en 
opname echtgenoot in het 
ziekenhuis. 
* Namens alle leden wensen 
wij hen veel sterkte. 
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Vakantie  

 
Voorjaarsvakantie 
 
Van 25 februari t/m 5 maart is 
de voorjaarsvakantie. Dat 
betekent dat er geen trainingen 
zijn. Geniet van jullie vakantie! 
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 Verjaardagen 
 

 4 januari Frederique P. 

 

12 januari Roanna van H. 

 

19 januari Mexx I. 

 

26 januari Dennis H. 

 

 

10 februari  Tineke B. 

23 februari   Wil S. 

26 februari  Joseph M. 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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Recept 
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Oproep 
 

 
• Wil je de club een 

handje helpen? Meld je 
aan als vrijwilliger of 
help mee tijdens de 
collecteweek van het 
Nationaal Fonds 
Gehandicaptensport in 
2023 

• Wij zoeken een 
vrijwilliger die de functie 
als voorzitter op zich wil 
nemen 
. 
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Bestuur SC 
Flevostar 

 
 

Janet Aalderink, 
secretaris   
Telefoon:  06 28 79 65 87 
of 0321 – 338 634 
 
Tineke Schutte, 
penningmeester 
Telefoon: 0321 – 382 725  
 
Gaby Goudzwaard, 
interim 
voorzitter/coördinator 
badminton 
Telefoon: 06  16 26 34 83 

 
Jan Tolhoek, coördinator 
voetbal   
Telefoon 069 83 26 32 
 
Peter v.d. Ruitenbeek, 
coördinator darten 
Telefoon: 0321 – 319 753 
 
Paul van Ginkel, 
coördinator 
rolstoelbasketbal 
Telefoon: 06 48 11 59 77 
 
Henk Durenkamp, 
coördinator tennis 
Telefoon: 0320 – 227 238 
 
Viveka Schuiling, 
coördinator RG 
Telefoon: 0321-841995 

 

 
Ereleden     
 

Coen Goedkoop, 
overleden  
19 december 2021 
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   
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;  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:flevostar@online.nl
mailto:flevostar@online.nl
mailto:tbeuving@xs4all.nl


20 

 

 

2023 

 

 

 


