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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  
Over al het reilen en zeilen 
binnen SC Flevostar kunnen 
Jullie lezen in onze Clubnieuws 
.  
 

Veel leesplezier! 

 

Tineke Beuving 
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Van de voorzitter

 

 

 

 

Aan alle sporters en 

vrijwilligers 

 

Beste mensen, 

 

Afgelopen maandag heeft 

Maarten op de ALV vanwege 

zijn drukke werkzaamheden 

het voorzitterschap tijdelijk 

aan mij overgedragen. Wij 

hebben nu alle tijd om een 

geschikte vervanger te vinden.  

We hebben Maarten bedankt 

voor zijn vele  goede werk en 

hem een attentie voor hemzelf 

en zijn vrouw aangeboden. 

Voorlopig verandert er niets in 

de samenstelling van het 

bestuur. 
 

 

 

 

 

 

 

Ook voor de gang van zaken 

binnen de vereniging gaat 

er voorlopig niets 

veranderen. 

 

Jullie interim-voorzitter 

 
 

Gaby Goudzwaard 
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Van de penningmeester 

 

 
 
 
 
 

Als ik dit stukje schrijf zitten we aan de 
vooravond van onze ledenvergadering (26 
september) en als jullie dit lezen zit de eerste 
periode sporten (tot de herfstvakantie) er 
alweer bijna op. Qua financiën heb ik een 
leuk nieuwtje te melden: Ladies Circle 
Flevoland heeft onze vereniging uitgekozen 
om ons te sponsoren. Ze zijn van plan om 
begin november dit jaar een sponsoractie te 
houden. De opbrengst wordt dan voor 
Flevostar. Wat voor actie dat wordt, dat is 
nog geheim, maar de voorbereidingen zijn al 
in volle gang, zo werd ons verteld. In elk 
geval is het geweldig dat ze aan ons gedacht 
hebben! We hebben een al aantal opties 
voor de besteding van het geld. Als er meer 
bekend is horen jullie dat uiteraard.  
Op dit moment loopt de Rabobank-actie nog. 
In de volgende nieuwsbrief kan ik jullie laten 
weten wat ons dat heeft opgeleverd. 
Financieel loopt alles dus naar wens..  
 
Deze keer kan ik twee nieuwe leden 
verwelkomen. Frederique is bij ons komen 
tennissen en Anton is na een lange stop 
weer begonnen met voetballen. Allebei 
hartelijk welkom! 
Carmen is gestopt met voetballen en darten, 
omdat ze voor haar studie naar het mooie 
Zeeland is verhuisd. Veel succes met je 
studie, Carmen. En weet dat je altijd welkom 

bent als je weer eens in de polder bent. 
Helaas is ook Wietse gestopt met darten. 
We hebben maar kort van zijn 
aanwezigheid kunnen genieten. En wat 
ook jammer is, is dat ook Dennis, na jaren 
lid te zijn geweest, gaat stopen met darten. 
Mochten jullie weer gelegenheid hebben 
om te komen darten: heel graag! 
 
Tot zover mijn stukkie, ik hoop jullie 
binnenkort weer te ontmoeten. Als het niet 
op de ledenvergadering is, dan wel in de 
sporthal. 
 
Hartelijke groet, 
jullie  Penningmeester, 
 

Tineke Schutte. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Van de Badminton 

 

 Van de badminton 

 

 

We zijn alweer een poosje 

bezig na de vakantie, al zijn 

er leden die nog een vakantie 

eraan vast plakken. Alles 

loopt eigenlijk weer zoals 

vorig seizoen. 

Vorige week hadden we een 

achttal fotografen op visite 

om onze kunsten op de plaat 

vast te leggen. Ze waren van 

de fotoclub uit Dronten en 

de foto’s worden gebruikt om 

onze website en strooifolder 

op te frissen. Ik zal de foto’s 

ook aan de coördinatoren 

geven zodat ieder zijn foto 

kan krijgen. 

Als dit clubnieuws uitkomt is 

de jaarvergadering alweer 

achter de rug en gaan we ons 

weer opmaken voor de 

herfstvakantie. 

Ik wens iedereen weer een 

fijn sportjaar toe en veel  

 

 

 

 

 

speelplezier. 

 

Vriendelijke groet en 

vooral………. blijf gezond 

 

Gaby Goudzwaard. 
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Darten

 
Een bericht van de darters. 
Aan het begin van het seizoen kijken 
we nog even terug naar de laatste 
avond van vorig seizoen. Hier 
hebben de trainers de waardevolste 
speler van het seizoen beloond.  Na 
lange overleg en veel wikken en 
wegen kwamen we als trainers tot 
de conclusie dat deze titel maar voor 
1 speler kon zijn. Lyon Dwars heeft 
de eer deze titel te mogen dragen. 
Hij staat altijd voor iedereen klaar en 
altijd bereidt om te helpen waar dan 
ook mee. Hiervoor heeft hij een 
oorkonde mogen ontvangen. Lyon 
nogmaals van harte gefeliciteerd.  
 
Bijna iedereen was er de eerste 
avond. Blij jullie allemaal weer te 
zien. Gewoon weer lekker met ze 
allen een pijltje gooien en elkaar uit 
te dagen voor een partijtje. Vakantie 
is leuk maar de gezelligheid en 
broederschap hebben we toch wel 
gemist. We gaan er weer een mooi 
jaar van maken en hopen weer een 
aantal leuke dingen te gaan doen. 

 
 

 
 
 

Coördinator  Darten. 
 
Peter van de Ruitenbeek  
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Rolstoelbasketbal 

 
Beste Basketballers, 
 
We zijn alweer een tijdje begonnen 
met ballen. 
 
We zijn druk bezig via allerlei 
stappen om meer leden te krijgen 
binnen onze groep. 
Het is beslist geen makkelijke taak 
dat is ook zo bij het vinden van 
vrijwilligers.  
Hier blijven we ons best voor doen. 
 
De afgelopen 3 weken heeft Olivier 
bij ons meegedaan. Voor zover mij 
bekend heeft hij zich nog niet 
definitief aangemeld. We hopen 
natuurlijk dat hij lid wordt bij onze 
groep.  
Olivier is nog wel jong vergeleken bij 
de rest en we hebben allemaal ons 
best gedaan om hem binnen de 
groep zich thuis te laten voelen. 
 
Verder is er wel wat commotie 
ontstaan over het stuk wat ik 
namens het bestuur heb geschreven 
wat betreft de vrijwilligers.  
Met dit verhaal gaan we als bestuur 
in samenwerking met Leon. 
Leon heeft in een brief aan het 

bestuur zijn zorgen geuit en een 
paar punten benoemd hoe hij er 
over denkt. 
 
Hier gaan wij als bestuur met Leon 
aan de slag. Voor alle onderdelen 
binnen Flevostar willen we dat er 
een duidelijk vrijwilligersprotocol 
op poten komt. 
Protocol klinkt misschien een 
beetje zwaar maar de bedoeling is 
dat voor alle vrijwilligers 
duidelijkheid komt qua hun taken 
en inzet. 
 
Verder hoop ik dat we een mooi 
seizoen tegemoet zien met veel 
spelplezier. 
 
Groetjes, 
 
 

Paul van Ginkel 
 
 

 
 
 

  



9 

Ritmische Gymnastiek 

 
Nieuws van de ritmische 
gymnastiek 
We zijn het seizoen net goed 
en wel begonnen na de 
vakantie, dus veel valt er nu 
nog niet te vertellen. We zijn 
rustig aan begonnen met het 
uitproberen van nieuwe 
techniekjes en elementen voor 
een nieuwe dans. Verder 
kwamen 2 fotografen ons 
team op de foto zetten. Voor 
deze gelegenheid hadden wij 
ons allen in dezelfde kleding 
gestoken. Nu gaan we richting 
de herfstvakantie. Op dit 
moment staan er nog geen 
demonstratiedata vast, maar 
die komen vanzelf wel weer. 
Voor nu al vast een fijne 
herfstvakantie gewenst 
namens de ritmische gym. 

 

 

 

 

 
 

Groeten Viveka Schuiling 
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G-voetbal 
 

 Hallo sporters, 
 
 
Zaterdag 24 september 
hebben wij ons eerste toernooi 
gehad. Na 3 keer 1-0 en 1 
keer een 4-0 winst heeft het 
zaalvoetbalteam van Flevostar 
het openingstoernooi van de 
WRZV gewonnen! Deze dag 
was een zeer goede start van 
het seizoen. Zwolle heeft 
aangegeven weer meer te 
organiseren en daar zijn we 
blij mee. De volgende 
voorlopige speeldata zijn: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 november 2022 

4 maart 2023 

22 april 2023 

Naast de data dat wij in 
Zwolle spelen hebben we het 
Jan van Heerde toernooi 
natuurlijk ook. Hierover 
worden jullie via deze weg 
en de coach nog 
geïnformeerd.  
 
Sportieve groet, 
 

Jan Tolhoek 
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Flevostar tennis 

  
 
 
 
 
Beste lezers, 
 

HOERA, we hebben een nieuw 
tennis lid!!!! Ze heet Frederique. En… 
we kunnen haar ook direct al 
feliciteren want ze is afgelopen 
donderdag (22 september) getrouwd.  
In het verleden heeft Frederique al 
eerder (bij een andere vereniging) 
getennist en dat is te zien ook want 
ze slaat er al flink op los. We zijn nu 
met zes tennissers en nieuwe leden 
zijn van harte welkom!!! 
 
Flevostar gaat een nieuwe folder 
maken van alle sporten waar ook 
foto’s van alle Flevostar sporten op 
komen. De foto’s zijn gemaakt door 
wel liefst 3 leden van de fotoclub 
Dronten bij het tennissen vorige week 
vrijdag. Wij hebben ons dat uurtje 
even proftennissers gevoeld. Vanuit 
alle hoeken werden we 
gefotografeerd waarbij de fotografen 
zichzelf niet spaarden want daarbij 
gingen zij soms liggen, hurken, op 
een bank of stoel staan enzovoort. 
Leuk om dat mee te maken en na 
afloop hebben we nog even leuk met 
ze kunnen praten. TOP!!!   
 

Ook onze vrijwilligers zijn alweer, per 
toerbeurt, druk met ons in de weer. 
Leuk om hen altijd zo gemotiveerd 
bezig te zien. 
  
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. 

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… 

 

 
.  
Wat hebben we een mooie zomer 
achter de rug. Net alsof je vakantie 
viert in eigen land en dat zullen vele 
mensen vast hebben gedaan! Voor 
mijn gevoel was de zomer veel te 
kort en had deze nog wel even door 
mogen gaan. Nu de herfst zijn intrede 
doet is het genieten van de vele 
gekleurde bomen, vallende bladeren 
en de paddenstoelen die hun kopje 
boven de grond laten zien. De eerste 
rode paddenstoel met witte stippen 
zijn al waargenomen, helaas zonder 
kabouter spillenbeen. 
Binnen onze vereniging is het 
sporten weer op gang gekomen. Alle 
sporten worden fanatiek beoefend, 
de spieren worden weer soepel en 
we worden weer blij dat we elkaar 
weer mogen zien. Het kan niet op. 
Nu houden we ook elk jaar een 
ledenvergadering. Een vergadering 
waar leden hun zegje mogen doen. 
Wat gaat er goed binnen de 
vereniging en vooral wat kan er 
beter! Het bestuur wil graag jullie 
mening horen! 

 
 
 
 
 
Dat mag altijd, je hoeft niet te 
wachten tot er een ledenvergadering 
is.  
 
Tja, bijna oktober en op de radio 
draaide de eerste kerstplaat (geen 
grap). Pepernoten liggen al in de 
winkel, de eerste kerstspullen kan je 
al kopen en hopelijk gaan mensen 
weer vele lichtjes buiten op hangen. 
Ik kijk er naar uit. De warmte en 
gezelligheid die deze donkere 
maanden met zich meebrengt. Jullie 
ook? 

 
Nu de avonden steeds eerder donker 
worden is het belangrijk dat de 
verlichting van de fiets in orde is, 
De politie heeft aangegeven dat er 
streng wordt gecontroleerd. Een 
waarschuwing wordt er niet meer 
gegeven, er wordt gelijk 
bekeurd!  Beter voorkomen 
dan…….. 
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• Nieuwe leden welkom 
zijn.  

• Toekomstige leden drie 
keer gratis mogen 
meedoen 

• Onze voorzitter zijn 
functie neerlegt 

• Onze sportclub op zoek 
gaat naar een nieuwe 
voorzitter 
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Herfstvakantie 
 

 

 
 

 
Nog een paar trainingen en 

hebben we herfstvakantie. 

Een vakantie waar geen 

trainingen zijn en eenieder zijn 

eigen ding kan gaan doen. De 

herfstvakantie is van 15 

oktober t/m 23 oktober! 

Uiteraard hopen we dat jullie 

een fijne vakantie hebben en 

na de vakantie weer uitgerust 

zijn om weer te komen trainen. 

 
 
 
 
 
.  
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Herfstkoekjes  
 

Egeltjes 
eierkoeken 

Egeltjes horen herfst. Heb Jij 
enig idee waarom iedereen dat 
aan elkaar linkt? Eigenlijk doet 
het er ook niet zo heel erg toe. 

Alleen waren die schattige 
egeltjes wel de inspiratie voor 
deze superleuke eierkoeken.  

 

 

 

 

 

 

Dit heb je nodig voor 10 egel 
eierkoeken: 

 2 eieren 

 2 zakjes vanillesuiker 

 180 gram fijne kristalsuiker 

 150 ml melk 

  5 gram ammoniumpoeder 

 50 gram maïzena 

 200 gram bloem 

 150 gram melkchocolade 

pak pure chocolade hagelslag 

En verder: 

 2 pannetjes 

(mixer)kom die precies in 1  van 
de pannen past 
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 handmixer 

 zeef 

springvormranden 12 cm / 
bakringen 12 cm 

bakplaat bekleed met 
bakpapier 

platte schaal met doorsnee van 
minimaal 15 cm 

Zo ga je te werk: 

Doe in de pan waar de 
mixerkom in past een klein 
laagje water. Zorg dat het 
water de bodem van de kom 
niet raakt als je de kom in de 
pan zet. Breng het water aan 
de kook zonder dat de 
mixerkom op de pan staat. 

Maak in de andere pan de melk 
matig warm, zet dan de 
hittebron uit. 

Voeg de ammonium toe aan de 
lauwe melk en roer het door 
tot het opgelost is. 

Zet de mixerkom in de pan met 
kokend water, doe de eieren en 
de beide suiker in de kom. Klop 
met de handmixer de suiker en 
eieren goed luchtig. 

Haal de mixerkom van de pan 
en zet de hittebron uit. 

Voeg de melk toe aan het 
eimengsel en spatel het door 
elkaar. 

Zeef de bloem en de maïzena 
boven de kom en mix dit in 2 
minuten met de handmixer 
goed door elkaar. 

Laat het beslag, afgedekt, 2 uur 
rusten op het aanrecht. 

Verwarm de oven voor op 200 
graden. 

Vet de vormpjes in met een 
beetje boter en bestuif ze met 
bloem. Zet de vormpjes op de 
bakplaat. Let op dat je na het 
bakken makkelijk de sluitingen 
van de vormpjes los kan 
maken. 
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Vul ieder vormpje met 
ongeveer 60 gram beslag. 
Spreid het beslag met een 
lepeltje uit over het 
bakpapier zodat je een mooie 
ronde eierkoek krijg. 

Bak de eierkoek in ongeveer 8 
minuten goudbruin en gaar. 

Haal de eierkoeken uit de oven 
en laat ze afkoelen op 
de  bakplaat. 

Verwijder de springvormranden 
/ bakringen na ongeveer 2 
minuten. 

Doe de hagelslag in de platte 
schaal. 

Knip of snij de eierkoeken een 
beetje in druppelvorm. 

Smelt 2/3 van de chocolade 
au-bain-marie. Zet de hittebron 
uit en haal de pan met 
chocolade van het warme 
water af. 

Voeg de helft van de 

achtergehouden chocolade toe 
aan de gesmolten chocolade en 
roer tot dit gesmolten is. 

Als de chocolade nog warm is 
voeg je nog wat extra 
chocolade toe en roer je ook 
dit door tot het gesmolten is. 

Smeer de chocolade op 2/3 
van de eierkoek. Zorg dat je de 
punt van de druppel hierbij niet 
insmeer. 

Druk de eierkoek met de 
chocolade naar beneden in de 
hagelslag. 

Keer de eierkoek weer om en 
leg hem op de bakplaat terug 
tot de chocolade gestold is. 

Herhaal dit met alle 
eierkoeken. 

Doe de overgebleven 
chocolade in een cornetje / 
spuitzakje. 

Spuit een snuitje en 2 oogjes 
op de eierkoek. 
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Laat de chocolade verder 
uitharden. 

Smullen maar! 
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Verjaardagen 
 
  3 september Jan T. 

19 september Tonnie V. 

15 september Dirk G. 

20 September Paul v.G. 

 

20 oktober  Vi S. 

24 oktober  Gaby G. 

25 oktober  Alex B. 

27 oktober  Anton B. 

30 oktober  Leo H. 

30 oktober  Dimitry P. 

 

  2 november  Ruud D. 

27 november  Maarten V. 
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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 

• 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. 
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Bestuur SC 
Flevostar 

      
     Gaby Goudzwaard, 
       Interim-voorzitter 
       Telefoon 06 16 26 34 83 

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

 
Jan Tolhoek, coördinator 
voetbal   
Telefoon 06 19 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 


