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Van de redactie
Beste lezer,
Bij deze ontvangen jullie het
eerste Clubnieuws na de
zomervakantie.
Inmiddels zijn alle sporten weer
begonnen in de verschillende
zalen met de nodige
beperkingen.
In dit Clubnieuws lezen jullie
meer over wat er op moment
gaande is wat betreft de corona
regels en hoe SC Flevostar
daar mee om gaat.
Niet alle kopij heeft mij kunnen
bereiken voor de deadline.
Helaas hebben wij niet alles
kunnen plaatsen. Denk
alstublieft ruim op tijd jullie kopij
in te sturen voor het volgende
nieuws bericht.
Veel leesplezier!
Tineke Beuving
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Van de voorzitter
Heerlijk trainen en samen met
elkaar sporten.
Fijn dat dit weer volop kan.
In t Dok en in de Beurszaal.
We zitten in de herfst.
Het is al weer donker als we na de
trainingen naar huis gaan.
Op weg naar het Pietenfeest.
En we kijken al vooruit naar
volgend jaar.
Een mooi sportief jaar.
Ons lustrumfeest op 11 juni 2022:
zet het alvast in je agenda.
En het Jan van Heerde
zaalvoetbaltoernooi.
Dat kan niet in mei want dan zijn er
examens van het Almere college in t
Dok.
We denken nu aan 23 april. Zet die
datum alvast met potlood in je
agenda.
Je hoort er snel meer van.
Ik wens jullie veel plezier, samen
met elkaar, tijdens de trainingen.
Namens het bestuur een
vriendelijke groet
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Maarten Vrolijk
voorzitter

Van de penningmeester

We zijn alweer lekker aan het sporten en
gelukkig kunnen alle sporters weer komen,
heel fijn!
Inmiddels hebben we onze ledenvergadering
gehad en financieel staan we er nog steeds
goed voor, gelukkig. Om terug te komen op
mijn vorige stukje: in overleg met het bestuur
heb ik besloten niet meer mee te doen met
De Grote Clubactie. Het is teveel gedoe en
het is ook maar de vraag of het veel op gaat
leveren, omdat veel andere clubs ook
meedoen met deze actie. We doen wèl weer
mee met de actie van de Club Support van
de RABObank. Ben je lid van deze bank,
stem dan op ons. Het levert ons elk jaar
weer een paar honderd euro op en dat is
natuurlijk mooi meegenomen.
We hebben een rare periode achter de rug,
en dan ben je natuurlijk bang dat je veel
leden gaat verliezen. Er zijn inderdaad leden
die opgezegd hebben, maar gelukkig niet
heel veel. Ieder heeft daar zijn eigen
motivatie voor: meestal had dit niets met
corona te maken. Dimitri en Rudy zijn
gestopt bij het tennissen, Hans bij het
rolstoelbasketbal en is Sjors gestopt met
voetballen. We zullen jullie zeker nog wel
eens ontmoeten, en als jullie weer in de
gelegenheid zijn om te komen sporten: voel
je vrij! Gelukkig is het weer van drukker bij
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het badmintonnen: Tonnie is weer
begonnen en we hebben er een nieuw lid
bij: Lisa. Hartelijk welkom! Bij de
voetballers is Rick weer aangeschoven,
welkom terug Rick! Ik heb gehoord dat er
komende weken bij diverse sporten
mensen komen kijken. Dus hopelijk kan ik
in mijn volgende stukje weer nieuwe
mensen verwelkomen.
Tot ziens in de sporthal,
Hartelijke groet,
jullie Penningmeester,

Tineke Schutte.

Van de Badminton
Beste mensen,
We zijn na de vakantie al weer
een paar weken bezig en het
is eigenlijk wel weer gezellig.
Er zijn wel weer twee nieuwe
gezichten bijgekomen. Een
oude nieuwe, Tonny die toch
weer wilde gaan
badmintonnen en Lisa, de
dochter van onze
voetbaltrainer Brian. We zijn
nu met z’n zessen en dat is
alweer een leuk clubje. Er
gaan geruchten dat er
binnenkort nog twee mensen
komen kijken of het ze wat lijkt
Ben heel benieuwd
Ook hebben we dit jaar weer
een stagiaire op de vereniging.
Zijn naam is Gerben en volgt
een opleiding op Landstede.
Hij zwerft door de hele
vereniging behalve Ritmische
Gym.
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Wat we dit jaar allemaal nog
gaan doen moeten we nog
bekijken. Hangt ook van
Corona af. We gaan er in
ieder geval weer een leuk
jaar van proberen te maken

Groeten
Gaby Goudzwaard

Darten

Een bericht van onze darters.
Wat hebben we elkaar gemist
al die tijd. Alle sporten
mochten weer aan de gang,
maar wij helaas niet. Maar
gelukkig kwam dan toch het
verlossende bericht dat we
weer terecht konden bij Binali
in sportcafé ’t Dok. We
mochten na de vakantie weer
darten.
Wat een feest was het om
jullie allemaal te zien. Bijna
iedereen kwam even langs om
te zien hoe het met de
anderen gegaan was de
afgelopen periode.
We zijn verblijd om 2 extra
dames erbij te hebben. Helaas
voor hun is de jeugd afdeling
voetbal gestopt. Maar ze
kunnen hun energie kwijt bij
ons. Hartelijk welkom dames.
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Zeer verheugd dat Jack
heeft besloten om het
dartersteam te komen
versterken. Hierdoor kunnen
we nog meer tijd en
aandacht aan iedereen
schenken.
Helaas zijn er ook wat
spelers geblesseerd en
kunnen nog even niet darten.
Veel sterkte en hopen dat
jullie snel herstelt zijn.
Hopen dit seizoen een
onderlinge competitie te
starten. Op verschillende
manieren gaan we de strijd
met elkaar aan. Hierover
zullen we jullie de volgende
keer meer vertellen. Eerst
even wennen aan de
omgeving .
Voor iedereen die komt
darten denk aan de QR code
en je ID. Dit is helaas
noodzakelijk om te kunnen
darten, het zijn de regels en
daar houden we ons aan.
GEEN QR CODE OF ID
GEEN DARTEN.
Hopen op een mooi seizoen.
Peter van de Ruitenbeek

Rolstoelbasketbal
Hallo 🏀
$🏀
#
"
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#
"
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#
"

We zijn gelukkig alweer een
aantal weken lekker bezig.
Het is wel weer fijn dat we
zonder problemen kunnen
ballen en maar hopen dat het
zo blijft.
Als eerste wil ik Gerben een
hartelijk welkom geven als
stagiair bij de vereniging. Ik
heb begrepen dat hij bij
verschillende sporten bij ons
gaat meedoen en
rondsnuffelen. Ook gaat hij
ingezet worden bij het Jan van
Heerde toernooi en het
jubileum. We hopen dat je je
draai kunt vinden bij ons en de
stageperiode met goed gevolg
zult afronden.
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Het is niet mogelijk om
zonder QR app of code op
papier en legitimatie zomaar
de kantine binnen te gaan.
Helaas zullen ook wij ons
aan de regels moeten
houden.
Ik hoop dat we nog wel met
elkaar wat kunnen gaan
drinken in de kantine. Ik weet
hij heeft z'n uiterste best
gedaan om ontheffing te
krijgen bij de gemeente maar
dat is jammer genoeg niet
gelukt.
Verder hoop ik dat we een
mooi jaar tegemoet gaan
met z'n allen met spelplezier
en vreugde.
Tot in de zaal
Paul van Ginkel

Ritmische Gymnastiek

We zijn er het seizoen goed
begonnen. We mochten als
vanouds weer fijn de gymzaal
in. Gelijk gingen wij aan de
slag met een nieuwe dans. Dit
is een heksendans op muziek
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uit de film “Hocus Pocus”. De
dames zijn er allen erg
enthousiast over en kunnen
zich geheel inleven in hun rol
als heks. Deze demonstratie
dans, uitgevoerd met
bezemstelen, ballen en 1
twirl baton, zal zoals het er
nu voor staat, op 13
november voor het eerst te
zien zijn tijdens de Special
Olympics in Almere. Mits het
allemaal door mag gaan
natuurlijk! Ook herhalen wij
de lintendans van 2 jaar
geleden om ook deze dans,
in aangepaste versie, te
kunnen laten zien.

Binnenkort komt er iemand
kijken in onze les om te zien of
deze sport misschien ook bij
haar past. Verder valt er niet
zoveel nieuws te melden voor
nu, want het seizoen is net
begonnen.
Groeten Viveka
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G-voetbal
Hallo sporters,
Zoals bij velen
van jullie bekend
is zijn de teams
jeugd en
senioren bij
aanvang van dit
seizoen samengevoegd.
Hierdoor hebben wij bijna 2
teams. Wat ik fantastisch vind
is dat alle spelers direct goed
met elkaar konden spelen. Als
team hadden wij gelukkig al
wat ervaring met het samen
trainen opgedaan vorig jaar
toen wij buiten moesten
trainen. Dit jaar hebben wij 2
vaste trainers, Henny en
Brian. Wanneer nodig worden
zij geassisteerd door Johnny.
Wat wij dit jaar gaan proberen
is om met aanvoerders te
gaan werken. De trainer ziet
en merkt natuurlijk niet alles
(maar dat scheelt niet veel!).
De aanvoerder samen met de
coach moet het team gaan
leiden. Hopelijk gaat dit goed
en worden wij beter!
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Omdat de competitie dit jaar
niet doorgaat willen wij,
wanneer mogelijk, weer
teams uitnodigen om te
kijken hoe goed wij zijn.
Helaas is dit nu best lastig.
Tot die tijd blijven wij ons
verbeteren zodat wij zo
meteen weer voor goud
kunnen gaan. Zoals wij nu
spelen is dit heel goed
mogelijk.
Tot slot wil ik Jack hartelijk
bedanken voor het trainen
van de jeugd. Hij gaat zich
vanaf nu bezig houden met
het darten binnen onze
mooie vereniging. Veel
plezier toegewenst!
Sportieve groet,
Jan Tolhoek

Flevostar tennis
We zijn op dit moment nog
maar met zes tennisleden.
Rudy heeft opgezegd en
Dimitri kan tijdelijk niet meer
komen vanwege wijzigingen in
zijn werkrooster. Ook onze
vrijwilligers zijn na de grote
Beste lezers,
vakantie weer aan de slag
Gelukkig mochten we voor de gegaan. Daar zijn we ook erg
blij mee. Verder weinig nieuws
grote vakantie al weer
beginnen met het tennissen, maar geen nieuws betekent
ook vaak goed nieuws!!!
uiteraard met
inachtneming van de corona
maatregelen. Ook na de grote
vakantie moesten we de
maatregelen nog in acht
nemen totdat we op onze
tennisavond van 1 oktober,
sinds anderhalf jaar, weer wat
normaler met elkaar konden
omgaan.
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Als je informatie nodig hebt
mail (hencor@hetnet.nl of
henkdurenkamp@gmail.com )
of bel (06 13 80 30 37) mij
gerust even.

Mocht je ook belangstelling
hebben voor het tennissen bij
Flevostar of ken je mensen
Met vriendelijke groeten,
waarvan je denkt dat ze
misschien wel belangstelling Henk Durenkamp
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 zijn er altijd
vrijwilligers van
tennisvereniging A.T.C. uit
Dronten aanwezig die je de
beginselen van het tennissen
kunnen bijbrengen.
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Razende reporter…

de jaarlijkse controle uitgevoerd
en tot conclusie gekomen dat
onze penningmeester naar eer en
geweten haar werk uitvoert.
Astrid is gestopt als coördinator
van het jeugdvoetbal, daarom
heeft de vereniging haar bedankt
voor haar inzet binnen onze
vereniging. Ook Jack is deze
avond bedankt voor zijn bijdrage
binnen het voetbal. Jack blijft
binnen onze vereniging actief als
begeleider van het Darten. Jack,
Tja, waar zal ik het eens over
een mooie tijd bij de darters in de
hebben. De zomer was een echt sportkantine.
Hollandse zomer. Regen, zon,
Tja, ik kom nog even terug op de
bewolkt weer, het is allemaal
herfst, bladeren vallen onder de
voorbij gekomen. Inmiddels komt bomen, een boswandeling of het
de herfst eraan en hebben we
zoeken naar hazelnoten en
een mooie nazomer achter de
kastanjes, de herfst is een
rug. Nog even snel bloembollen in bijzondere periode met vooral de
de grond geplant, violen in
vele kleuren die de bomen laten
bakken gedaan en
zien, ook wel pronken
voorzorgsmaatregelen genomen genoemd. Ik hou ervan, het liefst
omdat er een stevige wind
met een zonnige periode en zo nu
onderweg is. En ja, ook het gaat en dan een regenbui. Ik hoop dat
weer borrelen binnen onze
vele leden zich weer welkom
vereniging, we kunnen en mogen voelen om te komen sporten,
weer sporten! Wat een mooi
iedereen is welkom en hoe meer
bericht voor velen.
zielen hoe meer vreugde!
De ledenvergadering is geweest
en veel dingen zijn besproken
zoals het organiseren van het Jan
van Heerdetoernooi en ons
uitgestelde jubileum feest. We
houden jullie op de hoogte als er
nieuws te melden is.
Daarnaast heeft de kascommissie
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* nieuwe leden welkom zijn.
* toekomstige leden drie keer
gratis mogen meedoen.
* Peter helemaal in zijn sas is
dat er een extra hulp bij het
darten aanwezig is.
* dit Jack is en ja hij was van
een andere sport afkomstig;
voetbal.
* Peter een compromis moest
maken om Jack binnen te
halen.
* Het dus gelukt is.
* zowel Peter als Jack een
mooie tijd mogen beleven bij
het darten en uiteraard een
goede samenwerking.
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Herfstvakantie

De herfstvakantie is in de
periode van16 t/m 24 oktober.
Er wordt dan niet gesport.
Namens het bestuur wensen
we een ieder een fijne
vakantie.
.
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Herfstkoekjes

Andere
Er gaat niets boven de geur van benodigdheden:
vers gebakken vanillekoekjes.
Zeker niet op een koude en
ongure herfstdag. Dus knoop je
schort voor en duik de keuken.

•

Deegroller

•

•

Koekjes uitstekers in de
vorm van
herfstbladeren, kun je
ook echte
boombladeren
gebruiken. Spoel ze
eerst even schoon, duw
ze in het koekdeeg en
snijd ze uit.
Schilmesje

•

Beslagkom

•

Mixer

•

Vershoudfolie

•

Ovenplaat met
bakpapier & oven

Ingrediënten:
•

200 gram koude
ongezouten roomboter

•

200 gram witte
basterdsuiker

•

400 gram bloem & wat
extra om het aanrecht
mee te bestuiven

•

•
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1 theelepel vanille
extract
Voedingskleurstof in
herfstkleuren, o.a. te
koop bij de supermarkt.

Stap 1: Het deeg maken
1. Doe de roomboter
samen met de suiker in
een beslagkom en mix
het tot de suiker in de
boter is opgenomen.
2. Voeg dan het ei toe plus
de theelepel met vanille
extract en mix dat ook
door de suikerboter.
3. Voeg tot slot de bloem
toe en mix het tot de
bloem is opgenomen en
er een korrelig deeg
ontstaat. Zet de mixer
uit en kneed het
koekdeeg verder met je
handen totdat je een
gladde bol hebt.
4. Verdeel het koekdeeg in
net zoveel gelijke porties
als het aantal kleuren
dat je wilt gaan maken
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en doe ze in een
kommetje.
5. Voeg een paar druppels
voedingskleurstof toe
per portie koekdeeg en
meng het door het deeg
totdat het een mooie,
egale kleur heeft.
6. Rol dan per kleur deeg
slierten en maak daar
groepjes van. In ieder
groepje moet een sliert
van alle kleuren zitten.
7. Leg de slierten op elkaar
en twist de rol deeg dan,
zodat er als het ware
een kabelspek ontstaat.
8. Wikkel de rollen deeg in
vershoudfolie en leg ze
een uur in de koelkast,
zodat het deeg kan
koelen.

Stap 2: De herfstkoekjes
maken & bakken
1. Verwarm de oven voor
op 175 graden. En haal
de rollen koekdeeg uit
de koelkast.
2. Bestuif het aanrecht met
bloem en maak de rol
koekdeeg plat met een
deegroller. Die kun je
het beste ook even
insmeren met bloem
voordat je begint met
rollen.
3. Steek dan de
herfstbladeren uit en leg
ze op een met bakpapier
beklede bakplaat. Leg de
herfstkoekjes een beetje
uit elkaar, zodat ze
tijdens het bakken niet
aan elkaar vast gaan
plakken.
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1. Om de herfstkoekjes op
echte herfstbladeren te
laten lijken, kun je er
met een mesje nerven in
snijden.
2. Daarna schuif je de
ovenplaat in de oven en
bak je de herfstkoekjes
in 10 – 12 minuten gaar,
totdat de randjes
goudbruin worden.
3. Als de herfstkoekjes uit
de oven komen, zijn ze
nog zacht. Dus laat ze
nog een paar minuten
op de plaat afkoelen. En
daarna; smullen maar!
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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
2022
Schrijf je ook een stukje
voor Het Clubnieuws uit
te geven in december.
Kopij inleveren bij de
redactie vóór 1
december.
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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