
 

    

Clubnieuws
oktober 2019

negenentwintigste jaargang





In dit nummer:

• Van de redactie
• Van de voorzitter
• Penningmeester
• Badminton
• Darten
• Rolstoelbasketbal
• Tennis
• G-voetbal
• Ritmische Gymnastiek
• Trainingstijden
• Algemene regels en Afzeggen trainingen
• De razende reporter
• Herfstvakantie
• Wist u dat
• De Pen
• Verjaardagen
• Oproep
• Bestuur
• Belangrijke adressen

3



Van de redactie

Beste lezer,

Bij deze heb ik het genoegen
om jullie de eerste Clubnieuws
in het nieuwe trainingsseizoen
te presenteren. 

Met heel veel informatie wat de
komende tijd gaat gebeuren en verschillende acties die 
gehouden gaan 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
Wat een mooi nieuws om deze clubnieuws mee te beginnen:

Concert Trijntje 22 november
We hebben 6 spelers/vrijwilligers blij kunnen maken met ieder 2 gratis 
kaarten voor het optreden van Trijntje op 22 november. 1 kaart voor henzelf
en 1 kaart om iemand mee te nemen. De opbrengst van deze avond is voor
SC-Flevostar, en daar zijn we heel blij mee. De avond wordt georganiseerd
door Lionsclub Flevoland. 12 leden zijn woensdag 25 september in ‘t Dok 
geweest en hebben een goede indruk gekregen van jullie sporten en 
hebben gesproken met trainers, vrijwilligers en bestuur. Iedereen bedankt 
voor je bijdrage, het helpt om de Lions nog enthousiaster te maken voor 
hun goede doel.
Als je nog geen kaart hebt, er zijn nog een paar beschikbaar via de 
Meerpaal.

Oliebollen
Een tweede mooie bericht: SC-Flevostar is 1 van de goede doelen van de 
oliebollenactie van de protestantse gemeente in Dronten. De gewoonte is 
dat leden en vrijwilligers van de goede doelen helpen met het verspreiden 
van de bestelformulieren en het maken van de oliebollen en het 
schoonmaken. Dat zijn kleine en korte activiteiten en daar krijgen jullie nog 
een uitnodiging voor.
Tijdens de uitgifte van de oliebollen op oudjaarsdag bemensen we een 
stand.
Ook met deze bijdrage zijn we heel blij.

In 2020 bestaat SC-Flevostar 30 jaar, we zijn begonnen met  
voorbereidingen. In het volgende clubnieuws meer hierover.

Veel plezier wens ik iedereen tijdens de trainingen. En de ritmische-gym 
ploeg heel veel plezier en succes in Almere tijdens de Special Olympics.
 

Hartelijke groet 5
Maarten Vrolijk



Van de penningmeester

Er wordt alweer volop gesport in 't Dok en de Beurs. Ik kan een mooi financieel nieuwtje met
jullie delen: Flevostar is geselecteerd als één van de goede doelen van de Oliebollenactie 
van de Protestantse gemeente. Er wordt dan wel van ons verwacht dat we vrijwilligers 
afvaardigen die willen helpen met hand- en spandiensten. Te denken valt aan verspreiden 
van de bestelformulieren, het bakken van de oliebollen en/of het schoonmaken daarna en 
het helpen met het uitdelen van de bestelde bollen. Heb je interesse: meld je dan even bij 
mij.
Voor het concert van Trijntje Oosterhuis (dat door de Lions wordt georganiseerd om ons met
de opbrengst te sponsoren) zijn al heel wat kaarten verkocht. Dus als je nog geïnteresseerd
bent: wacht niet te lang met het kaart kopen. Er zijn een paar geluksvogels die in de prijzen 
zijn gevallen bij de verloting van de gratis kaarten: gefeliciteerd!

En we hebben er een nieuwe ritmisch-gymmer bij: Roanna. Ik denk dat ze op dit moment 
ons jongste lid is. Dimitri is weer terug van weggeweest bij de tennissers. Allebei: hartelijk 
welkom!

Tot ziens in één van de sporthallen,
jullie Penningmeester,
Tineke Schutte.
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 Van de Badminton

Beste mensen, 

We zijn ook weer vol goede moed aan het nieuwe
seizoen begonnen. We hebben afscheid genomen van
Henk, die na zijn operaties en revalidatie, die overigens
zeer goed verlopen zijn, andere uitdagingen aangaat.
Leo is gaan proef zingen bij een koor en gaat misschien
ook stoppen waardoor de spoeling erg dun wordt maar we gaan stug door.
Vorige week vrijdag hebben we de sportmarkt in de Meerpaal gehad en 
daar hebben een aantal mensen wel belangstelling getoond maar het is 
afwachten of die ook komen.
Jullie mogen nog steeds andere mensen vragen om mee te spelen. Ze 
mogen drie keer mee doen voor ze beslissen of ze lid willen worden.
Ik wil jullie vragen om je af te melden als je een avond niet komt spelen. 
Het is heel raar om hulp te vragen bij de spelers van de BC Dronten als er 
maar een paar spelers van Flevostar op komen dagen. Ik kan dan niet 
meer afbellen.

Tot in de volgende clubkrant

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
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Rolstoel-basketbal
Alle rolstoelbasketballers zijn vanaf dit
seizoen alweer fanatiek aan het trainen.

Groeten van de rolstoelbasketballers
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Tennis

Beste lezers,

Op het tennisfront draait alles naar wens. We hebben momenteel negen 
tennisleden. Indien de werktijden van Dimitri het toelaten in dit nieuwe 
seizoen dan wordt hij de tiende. Als het zo doorgaat dan moeten we de rest
van de zaal er ook nog bij huren, dat zal dan een baan overdwars in de 
zaal worden. We zullen wel zien wat de toekomst ons brengt! 

Momenteel hebben we drie vrijwilligers van tennisvereniging A.T.C. Dronten
die ons behulpzaam zijn en waar nodig ons aanwijzingen geven. Zij zijn er 
bij toerbeurt. Op vrijdag 27 september heeft 1 van onze vrijwilligers twee 
mensen van A.T.C. meegenomen om eens te komen kijken of zij ook 
vrijwilliger bij ons willen worden. Hopelijk dat zij het leuk hebben gevonden 
en ook vrijwilliger worden. 

Het gaat al mooi weer richting oktober vakantie. Vanwege de oktober 
vakantie is er op vrijdag 25 oktober geen tennis. 

Verder geen nieuws, het draait gewoon lekker!

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

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. 
De voetballers zijn allemaal weer begonnen met het trainen. Zowel 
Flevostar 1 als Flevostar 2 hebben een nieuwe trainer. Welkom Henny en 
Jack. 
Helaas dit jaar geen competitie in Zwolle. Flevostar 1 heeft te weinig 
spelers die competitie willen spelen en Flevostar 2 hebben wel voetballers 
die willen. Helaas zijn ze te jong voor de volgende groep, maar te goed 
voor de jeugd-afdeling. We hopen dit jaar nieuwe spelers aan te kunnen 
trekken waardoor er een nieuw jeugdteam gestart kan worden en dan zijn 
de spelers van Flevostar 2 oud genoeg om met de senioren  mee te 
spelen.
Wel speelt Flevostar 2 mee met de Winnerstoernooien. De data daarvan 
kunt u op de website vinden.
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Ritmische gymnastiek
Nieuws van de ritmische gymnastiek

Wij zijn het seizoen begon met twee nieuwe leden. De
teller staat nu dus op 8 personen. Onze groep bestaat 
nu voornamelijk uit (jong)volwassenen, maar ook de 

jeugd is natuurlijk van harte welkom. Ons jongste lid is nu 9 jaar en het zou 
leuk zijn als er meer jonge kinderen (groep 2 t/m 7 basisschool) bij komen 
zodat wij voor hen een speciale groep zouden kunnen starten.
Op dit moment zijn we al zeer druk aan het oefenen voor onder anderen de
Special Olympics op 3 november in Almere. De dans waar we op oefenen 
is een groepsdans zonder materialen, het is een echte voorgeschreven 
wedstrijddans welke ook internationaal door andere landen wordt 
uitgevoerd. Omdat wij helaas de enigen in Nederland zijn zullen wij 
hiermee geen wedstrijd doen, maar laten de dans zien als demonstratie. 
Daarnaast laten wij natuurlijk onze piratendans zien van afgelopen jaar en 
ook nog de dans met ballen van 2 jaar geleden. Eventueel zal iemand ook 
nog een solo-optreden gaan verzorgen.
Daarnaast zullen wij binnenkort ook starten om een begin te maken met 
een compleet nieuwe demonstratie-groeps-dans waarmee we weer in het 
theater van Hengelo zullen gaan optreden. Zoals het nu lijkt wordt het een 
groepsdans met linten en paraplu’s, maar dit ligt nog niet vast. Uiteraard 
laten wij deze dans ook weer zien tijdens de opening van het Jan van 
Heerde toernooi.
Verder  hebben we de RG-afdeling weer goed weten te promoten tijdens 
de “Do-it-in-Dronten” sportmarkt op 20 september. Veel kinderen en een 
enkele volwassene kwam enthousiast met ons meedoen in de Meerpaal.
Tot slot hebben wij misschien de mogelijkheid om in de Meerpaal een 
groepsdemonstratie te laten zien in de pauze van “The Lions of the proms”.
We hebben dus nog zat in het verschiet de komende tijd. We houden 
iedereen hiervan op de hoogte!

Groetjes van de ritmische gym.
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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.
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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…..

Talenten binnen onze vereniging hebben we
veel, talenten die op hun eigen niveau kunnen
sporten. Sporten is leuk en daarnaast plezier
hebben is helemaal top!
Niet alleen binnen onze vereniging hebben we
veel talenten, er zijn ook leden die hun talenten buiten de vereniging 
ontdekken. Een van de leden heeft bijzondere talenten,namelijk acteren. 
Niet alleen achter de schermen maar ook op een groot podium.
Het afgelopen theaterseizoen heeft onze penningmeester Tineke 
meegespeeld in een theaterstuk als non. Ik kan jullie melden dat ze het niet
slecht heeft gedaan, ze heeft talent. Wie weet hebben we binnenkort een 
bekende Nederlander in ons midden!

Binnen onze vereniging zien we graag dat er nieuwe talenten mee komen 
sporten, lekker voetballen, badmintonnen,ritmische gymnastiek, tennis of 
rolstoelbasketbal. Voor ieder is vast wel iets wils! Kijk eens rond of er 
vriendinnen of vrienden zijn die het leuk vinden om te sporten en nodig ze 
uit om een avondje te sporten. Ze mogen 3 keer gratis mee sporten!

Het jaar 2020 komt in zicht, voor je het weet is het oud en nieuw. Voordat 
de jaarwisseling gaat plaatsvinden hebben we dit jaar op 22 november nog 
een avond in De Meerpaal, waar ook Trijntje Oosterhuis komt optreden. De
opbrengst is voor onze vereniging en laten we uitkijken naar een mooie 
opbrengst. Een aantal leden en vrijwilligers van onze vereniging mogen 
deze avond bijwonen omdat ze na loting een kaartje hebben gewonnen, 
deze mensen en alle andere aanwezigen wensen we een fantastische 
mooi avond, geniet er vooral van!

We hebben een mooie zomer achter de rug met tropische temperaturen. 
Voor velen was deze periode ook een tijd om vakantie te vieren, tot rust 
komen en dingen doen waar je anders geen tijd voor had.
Ook de start van het nieuwe sportseizoen is inmiddels begonnen, voor 
velen is het opstarten een probleem maar inmiddels zijn de sporters actief 
tijdens trainingen en wordt er niet gemopperd over pijntjes.
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En ja, we gaan de koude periode in, de zon gaat steeds eerder onder en 
dus krijgen we weer lange donkere avonden. Dat betekent dat de 
verlichting van je fiets in orde moet zijn. De politie heeft aangekondigd dat 
er streng gecontroleerd wordt en gelijk wordt bekeurd. Wil je voorkomen 
dat je veel geld kwijt bent omdat je verlichting niet in orde is, controleer je 
verlichting!

Het nieuwe seizoen is gestart, laten we met elkaar een heel mooi seizoen 
van maken met hopelijk dat we we nieuwe leden  mogen begroeten.

Herfstvakantie

De herfstvakantie is in aantocht. Er zijn geen trainingen van 19
t/m 27 oktober.
We wensen jullie een fijne vakantie en geniet ervan.
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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.
•  Marcel erg goed met darten is.
• hij maar blijft scoren.
•
• het hok in ’t Dok waar onze vereniging spullenstaan
• opgeruimd moet worden.
• Dit hard nodig is, je kan je achterwerk niet keren.

17



“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
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Verjaardagen

 3 september Jan T
15 september Dirk G
19 september Tonnie V
30 september Ilias P
 

20 oktober Viveka S
24 oktober Gaby G
30 oktober Leo H

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Oproep

• Wil je de club een handje helpen? Meld je aan als 
vrijwilliger of help mee tijdens de collecteweek in 2020

• Wij een rolstoelbasketbal coordinator zoeken voor in het
bestuur.

• Ook nieuwe leden in alle takken van sport van harte 
welkom zijn.

• Schrijf je ook een stukje voor het Clubnieuws . Kopij 
mogen jullie inleveren voor 1 december

• Als jullie je stukje op tijd inleveren wordt hij 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 

Astrid Vernooij, Coördinator G-voetbal
Telefoon: 06 – 27507446

Peter van de Ruitenbeek, coördinator darten

Telefoon: 06-10901333

Gaby Goudzwaard, coördinator badminton

Telefoon: 0321 – 380 200

coördinator rolstoelbasketbal
Vacant

Viveka Schuiling, coördinator, Ritmische Gymnastiek

Telefoon: 0321-841995

Henk Durenkamp, coördinator Flevostar tennis
Telefoon: 0320 – 227 238

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

E-mail:flevostrar@online.nl

Collecte organisatie: Maarten Vrolijk
Telefoon: 0321-382511

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 – 51 80 66 49

E-mail: vdberglieke@hotmail.com
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