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Van de redactie 

 
Beste lezer, 
 
Bij deze ontvangen jullie de 
aller laatste  Clubnieuws van dit 
jaar.  
Echte zwarte Pieten zijn in  de 
verschillende zalen geweest om 
ons allemaal leuke en lekkere 
cadeautjes te geven. Ook 
deden ze mee met vele sport 
activiteiten. Meer hierover 
zullen jullie lezen in onze 
Clubnieuws. 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

 

 

 

 

 
 

 

 
Aan alle sporters en vrijwilligers 
 
Bij de laatste uitgave van het 
clubnieuws kijken we even terug op he  
afgelopen jaar. Er is in dit jaar veel 
gebeurd. Zo hebben we helaas afscheid 
genomen van Jan Scholtens maar 
hebben wij ook ons uitgestelde jubileum 
gevierd. We hebben ook na twee jaar 
weer een geslaagd Jan van Heerde 
toernooi gespeeld 
Maarten heeft zijn functie als voorzitter, 
die hij acht jaar heeft vervuld, 
neergelegd vanwege drukke 
werkzaamheden. We zijn dan ook nog 
steeds op zoek naar een 
plaatsvervanger 
Voor volgend jaar hebben we ook al 
weer wat in de planning staan. 
Natuurlijk het Jan van Heerde toernooi 
maar mogelijk ook het begin van een 
kleine basketbal- en voetbalcompetitie.  
We hebben onlangs nog donaties 
gekregen van de “Old Fellows” en de 
“Lady Circle  Flevoland en dat maakt 
het mogelijk deze competities te 
organiseren. 
 

Op 11 januari, in de eerste 
speelweek van het nieuwe jaar, is 
er op woensdagavond onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle 
leden en vrijwilligers om 19.30 uur 
in Sportcafé ’t Dok. 
Ik wens iedereen Prettige 
Kersdagen en een goede 
jaarwisseling, een goed sportief 
maar vooral een heel gezond 2023 
 

Gaby Goudzwaard 
 
Jullie (tijdelijke) voorzitter 
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Van de penningmeester 

 
Alweer mijn laatste stukje voor 2022. De 
Pieten zijn weer naar Spanje. We kunnen 
terugkijken op een gezellige 
Sinterklaasavond, wat we natuurlijk voor een 
belangrijk deel te danken hadden aan het 
enthousiast Pieten-trio, wat lekker mee 
sportte en ook niet te beroerd was om af en 
toe een acrobatische stunt te laten zien. 
Ook financieel heb ik blijde berichten: de 
sponsoractie van de Ladies Circle heeft ons 
2.100,00 opgeleverd. Geweldig! Dit was 
absoluut boven alle verwachtingen! De actie 
van de Rabobank heeft ons € 235,00 rijker 
gemaakt, wat ook mooi meegenomen is, 
natuurlijk. En als klap op de vuurpijl kregen 
we ook nog een donatie van de Odd-Fellows 
van € 1.500,00! Ons jaar sluiten we 
financieel dus goed af. Daar had ik bij het 
maken van de begroting absoluut niet op 
gerekend. Wat extra financiën zal ons goed 
van pas komen voor de toernooien die we 
komend jaar willen organiseren (dat wordt op 
andere plaatsen in de nieuwsbrief wel 
uitgelegd). En verder zal het huren van de 
accommodaties  komend jaar waarschijnlijk 
duurder worden, vanwege de stijgende 

energieprijzen. Dus ook daarom is dit alles 
erg welkom.  
 
Ook deze keer kan ik weer twee nieuwe 
leden verwelkomen. Olivier is komen 
basketballen. Ook al is hij daar verreweg 
de jongste, hij heeft het er goed naar zin. 
Welkom Olivier! En Harry is na een lange 
pauze weer komen darten. Jij  hartelijk 
welkom terug, Harry! 
Helaas is er ook een darter gestopt en dat 
is Arjan. Ik kreeg te horen dat hij naar 
Almere verhuisd is. Het ga je goed daar, 
Arjan! 
 
Aan het eind van dit jaar wil ik jullie 
allemaal een mooie kersttijd wensen en 
alvast een gezond en sportief 2023. 
Noteer vast in je agenda dat we op 11 
januari 2023 onze nieuwjaarsborrel 
hebben. Hopelijk tot dan! 
 
Hartelijke groet, 
jullie Penningmeester, 
Tineke Schutte. 
 

Tineke Schutte. 
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Van de Badminton 

 

  
 
Beste mensen, 
 
Di is al weer het laatste bericht 
van de badminton dit jaar. 
Hoewel we maar een kleine 
groep zijn hebben we veel 
speelplezier en wordt er lekker 
veel gelachen. 
Lisa is wegens tijdgebrek 
gestopt maar daar is Anouk 
voor teruggekomen. Ze is al 
aardig gewend. 
We hebben ook pas een 
filmploeg op bezoek gehad die 
een promotiefilmpje maakte 
waarin onze Esther de 
hoofdrol speelde. Het ging 
namelijk over haar nieuwe 
sportrolstoel 
We zitten weer tegen het eind 
van het jaar en ik wens 
iedereen fijne feestdagen en 
een goede jaarwisseling 
 
Verder voor iedereen een 
gelukkig 2023. 

 

Gaby 
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Darten

 
 
Sinds het begin van dit 
seizoen hebben we een 
stageloper. Gerben 
organiseert leuke en 
afwisselende de spelletjes om 
ons beter te laten darten. Het 
golf darten is hiervan een 
onderdeel. We moeten echt 
wel goed nadenken in plaats 
van onze vaste triple 20 te 
gooien. 
Helaas bereikte ons het 
bericht dat Arjan verhuisd is 
naar Almere en hierdoor niet 
meer komt darten. Arjan veel 
plezier in Almere. 
We zijn blij dat er 2 heren de 
aanstaande 3 weken gaan 
bekijken of ze darten leuk 
vinden en ons willen komen 
versterken.  
Iedereen fijne feestdagen 
gewenst. 

De darters. 
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Rolstoelbasketbal 

 
 
Hoi Ballers, 
 
Het afgelopen jaar is er weer veel 
aan de gang geweest. 
 
De Corona die ons een tijdje uit de 
zaal heeft gehouden. Het verlies aan 
leden en ook weer mooi een nieuw 
lid te verwelkomen!!! Olivier 
natuurlijk van harte welkom bij ons.  
Ook is er veel commotie ontstaan 
met de door mij geschreven app wat 
betreft de vrijwilligers. Dit was niet 
van mij alleen maar een 
bestuursbesluit. We zijn binnen de 
vereniging/bestuur bezig met een 
protocol om een eenduidig 
vrijwilligersbeleid te krijgen. Hier in 
2023 meer over.  
We hebben natuurlijk ook het 
Jubileum dit jaar eindelijk gevierd 
wat een hele mooie dag was dat. 
Veel dingen gedaan die dag op een 
hele mooie locatie. 
De eerste 4 nieuwe ballen zijn 
besteld en zullen al wel binnen zijn 
wanneer dit stuk verschijnt. De 
bedoeling is om de acht oude geheel 
bruine ballen te vervangen voor 
nieuwe. 

De oude stuiterde/dribbelde 
slechter en oppompen hielp ook 
niet veel. 
Na de zomer vervangen we er nog 
4 om zo weer 12 goede te hebben. 
We hebben natuurlijk dit jaar niet 
heel veel trainingen meer en 
wil  iedereen bedanken voor het 
afgelopen jaar. 
 
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. 
 
Voor iedereen een, 
 
Hele fijne Kerst en een sportief 
2023 gewenst.  
En allen weer gezond en vol 
energie in januari terug te zien. 
 
Groetjes, 
 
 

Paul van Ginkel 
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Kleurplaat  
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Ritmische Gymnastiek 

 
Nieuws van de ritmische gym 
Bij de ritmische gym zijn we 
lekker aan het sporten. We 
zijn druk aan het oefenen op 
onze groepsoefening. Het 
wordt een leuke oefening met 
het gebruik van verschillende 
materialen. Zoals het er nu uit 
ziet zal op 18 februari de 
primeur zijn dat we hem laten 
zien. Zij het in iets kortere 
versie dan dat hij 
daadwerkelijk gaat worden 
voor het theater. Dit, omdat de 
complete dans nog niet 
helemaal af is, maar wij toch al 
iets willen laten zien aan het 
publiek. We zijn namelijk 
uitgenodigd om op 18 februari 
een demonstratie te verzorgen 
tijdens het voetbaltoernooi. 
Dat vinden wij natuurlijk erg 
leuk en nemen hier graag aan 
deel. Binnenkort worden de 
materialen opnieuw van mooie 
nieuwe gekleurde tape 
voorzien en worden een aantal 
nieuwe bestaande glitter 
rokken bij  genaaid, zodat ook 
de nieuwkomers een mooie 
rok hebben. Tevens zullen een 
aantal T-shirts worden bedrukt 

met glitterstenen.  Pas 
geleden kwam er iemand 
enthousiast naar de les om 
te kijken of die bij haar 
aansloot. Helaas lag ons 
niveau voor haar iets te hoog 
en konden wij haar nu geen 
goede begeleiding bieden. 
Maar wie weet zijn er 
anderen die interesse 
hebben? Uiteraard is 
iedereen welkom om het 
eens te proberen!  Voor nu 
heb ik verder geen nieuwe 
wetenswaardigheden. Ik 
wens iedereen namens de 
ritmische gym fijn feestdagen 
toe. 
 
Groeten viveka 

 

 
 

Groeten Viveka Schuiling 
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G-voetbal 
 

 Hallo sporters, 
 
Zaterdag 5 november hebben 
wij het herfsttoernooi gespeelt 
in Zwolle. Na 3 spannende 
potjes zijn wij helaas nipt 2e 
geworden op doelsaldo. Ons 
spel word steeds beter en het 
plezier straalt er vanaf!. 
Momenteel zij wij druk aan het 
trainen voor 2 speeldagen in 
Dronten. Op 14 januari en 18 
februari gaan wij van 9 tot 12 
wedstrijden spelen tegen clubs 
die wij in Zwolle ook tegen 
komen. We kijken hier erg 
naar uit!! 
Binnenkort krijgen wij ook 

nieuwe tenues, deze hebben 
even op zich laten wachten 
door sponsorzaken maar 
eerdaags zijn ze binnen. 
Woensdag 30 november 
hebben wij getraind met 
Zwarte pieten. Ze waren 
helaas zo moe van hun 
werkzaamheden en hun 
lange heenreis dat we ze 
helemaal zoekgespeelt 
hebben. 
 
Sportieve groet, 
 

Jan Tolhoek 
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Afscheid sponsors 

  

Helaas hebben we afscheid 
genomen van een van onze 
trouwe sponsors. 
 
Al 30 jaar, bij benadering, zijn 
Ruud en Wil Lankamp sponsor 
van Flevostar Dronten waarvan 
de laatste 12 jaar met hun 
bedrijf Mirella Sieraden en 
Horloges. 
 
Helaas stoppen zij aan het 
einde van het jaar met hun 
bedrijf en daarmee ook als 
sponsor. 
 
Jan heeft ze namens Flevostar  
bedankt voor hun jaren lange 
sponsoring en namens de 
vereniging hen een attentie 
aangeboden. 
 
Nogmaals Ruud en Wil , 
hartelijk dank voor jullie jaren 
lange ondersteuning en veel 
succes en plezier met jullie 
vrije tijd! 
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Flevostar tennis 

  
 
 
Beste lezers, 
 
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 bij 
toerbeurt altijd trouw komen en 
daar zijn we blij mee. 
  
Op de vrijdagen 30 december 
en 6 januari is er GEEN tennis. 
 
Nu alvast voor iedereen fijne 
feestdagen gewenst.  

 
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   

 

 

 

 

mailto:henkdurenkamp@gmail.com
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Razende reporter… 

 

 
.  
 

 
Het is vandaag 1 
december,  de laatste maand 
van het jaar 2022. Een jaar 
met hoogtepunten zoals het 
Jan van Heerde toernooi en 
ons feestje bij Zwaan 
buitensport. En niet 
onbelangrijk,  het hoge bezoek 
van maar liefst 3 zwarte Pieten 
die mee kwamen sporten. Het 
was een genot dat we weer 
leuke dingen mochten doen! 
Aan het eind van het jaar zijn 
er twee belangrijke 
gebeurtenissen zoals kerst en 
oud en nieuw.  Met kerst 
genieten van de lichtjes en 
lekker eten met je 
dierbaren.  Oud en nieuw is 
voor velen het vuurwerk 

favoriet. Je moet er maar van 
houden dat geknal en als 
vereniging hopen we dat 
iedereen zonder kleerscheuren 
het nieuwe jaar ingaat. 
Het jaar 2023, een nieuw jaar 
met nieuwe kansen. Sinds 
lange tijd weer een 
bijeenkomst om het nieuwe 
jaar in te luiden met een toast 
op woensdag 11 januari 2023. 
Jullie zijn van harte welkom in 
de sportkantine rond de klok 
van half acht.  
Ook het Jan van Heerde 
toernooi staat gepland, een 
ledenvergadering en wie weet, 
komen er nog meer 
verrassingen in dit nieuwe 
jaar........... 
 
! 
 
 

 

  



15 

 

 

* collectanten welkom zijn om 
ons te helpen met de jaarlijkse 
collecte. 
* Ruud Lankamp stopt met zijn 
winkel Mirella. 
* Ruud gaat genieten van zijn 
pensioen.  

* wij hen bedanken voor hun 
steun als sponsor 

• nieuwe leden welkom 
zijn.  

•  toekomstige leden drie 
keer gratis  mogen 
meedoen 
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Vakantie  
 
De kerstvakantie staat gepland 
van 23 december 2022 t/m 7 
januari 2023. 
Geniet van deze periode met 
de mensen die je dierbaar zijn 
en de dames van het ritmische 
gymnastiek starten hun training 
op dinsdag 9 januari 
 
 
 
 
. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op 11 januari, in de eerste 
speelweek van het nieuwe 
jaar, is er op woensdagavond 
onze Nieuwjaarsbijeenkomst 
voor alle leden en vrijwilligers 
om 19.30 uur in Sportcafé ’t 
Dok. 
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Verjaardagen 
 
     6 december Tim F. 

   

  8 december Miriam S. 

11 december Leon S. 

20 december Henk O. 

21 december Petra K. 

22 december Thea B. 

28 december Jaimee 

van H. 

29 december Janet A 
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Kerstkoekjes maken 
 

Recept om zelf krokante kerstkoekjes te maken met een 
vleugje kaneel en gember, leuk om te bakken en te decoreren 

 

 

BAKRECEPT 45 MIN + 12 MIN OVENTIJD+30MIN 
WACHTEN 

INGREDIËNTEN 

voor 24 stuks 

175 gr bloem 

100 gr koude boter 

150 gr witte of lichte basterdsuiker 

1 eierdooier 

snufje zout 

Snuf gember 

snuf kaneel 

 

Royal icing 

1 eetlepel eiwit 
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100 gr poedersuiker 

1 eetlepel water 

Optioneel: zilveren balletjes of andere decoratie 

 

Benodigdheden 

Zeef 

mixer 

Uitsteekvormpjes 

Bakplaat met bakpapier 

folie 

icingpen of plastic zakje 

 

BEREIDING 

Doe de basterdsuiker in een kom. Snijd de koude boter in 
stukjes en mix door de suiker. Mix ook de eidooier er door. 
Zeef de bloem erbij samen met de kaneel, gember en een 
snufje zout.  

Mix kort maar krachtig door elkaar tot een egaal deeg en 
wikkel deze in folie en leg ca. 30 minuten in de koelkast. 

Verwarm de oven op 175 graden. Neem het deeg uit de 
koelkast en kneed kort door en rol uit tot ca. 2 mm dikte. Steek 
met de vormpjes uit en leg ze op een bakplaat met bakpapier. 
Als deze vol ligt (de koekjes lopen niet uit) dan schuif je hem in 
de oven en bak je de koekjes ca. 12 minuten goudbruin. Laat 
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ze daarna afkoelen. 

Maak de icing. Meng het poedersuiker met de eetlepel van het 
eiwit met een garde. Je kunt hiervoor ook gepasteuriseerd 
eiwit voor kopen of gebruik eiwitpoeder als je geen rauw ei wil 
gebruiken. Of helemaal makkelijk, koop een kant en klaar mix 
voor royal icing. Voeg de eetlepel water toe aan het 
poedersuiker mengsel en klop met de garde glad. Het moet 
een stevig en wit mengsel worden. Is het nog iets te dun, voeg 
wat poedersuiker toe. Is de icing te dik dan een paar druppels 
water. Je kunt ook kleurstof toevoegen aan de icing. 

Als de koekjes zijn afgekoeld kun je ze decoreren met de icing. 
Je hebt hier speciale pennen voor of hele kleine spuitmondjes. 
Maar je kunt ook de icing in een zakje doen en een heel klein 
puntje van de hoek van de zak knippen en hiermee de icing 
erop spuiten. Decoreer de koekjes eventueel verder naar 
eigen idee. 

Laat de icing goed hard worden, dit duurt ca, 15 minuten. 
Bewaar de koekjes in een afgesloten trommel maximaal ca. 4 
dagen. 

Tip: Maak een gaatje in het midden van het koekjes om er een 
lintje door te doen om in de kerstboom te hangen. 

Heeft het gesmaakt? 
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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
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1990 

 

30 jaar + 2 

 

2022 


