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Van de redactie 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Bij deze heb ik het genoegen om jullie 
de eerste  Clubnieuws in het nieuwe 
sportseizoen te presenteren.  
 
Veel mooie verhalen. 
Ook belangrijke dingen die iedereen 
moet weten, staan erin vermeld. 
 
Mochten jullie leuke verhalen hebben 
of leuke dingen hebben meegemaakt 
en je wil ze graag delen aan de 
Clubleden, stuur het in naar de 
redactie op uiterlijk 1 december a.s. 
 
Veel leesplezier! 
 
Tineke Beuving 
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Van de Voorzitter 
 
 

Oktober staat op de kalender. De 
zomervakantie hebben we al weer ver achter 
ons. Het sportseizoen van Flevostar is volop 

bezig. De sporters van het ritmisch gym hebben mooie demonstraties 
gegeven tijdens de sportweek op het Redeplein en in de Meerpaal. De 
voorbereidingen voor het voetbaltoernooi in mei 2019 zijn ook begonnen. 
 
Er is een nieuwe flyer gemaakt, die tijdens de sportweek is uitgedeeld. De 
coordinatoren hebben ook een stapeltje om uit te delen. Daarmee willen we 
Flevostar bekender maken in Dronten en meer sporters en vrijwilligers bij onze 
club krijgen. Veel dank aan Wouter Schutte voor het maken van de flyer en aan 
Kwoot voor het sponsoren van het drukken van de flyer. 
  
Samen met andere sportverenigingen in Dronten kijken we wat er nodig is om 
meer samen te kunnen werken. En om met minder vrijwilligers toch 
sportverenigingen te blijven die klaar zijn voor de toekomst. Alle verenigingen 
merken dat het lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. 
 
Wij merken dat nu bij het zaalvoetbal. Met veel dank aan de ouders is er een 
tijdelijke en goede oplossing voor ons jeugd voetbalteam. We blijven er aan 
werken om ook voor de langere termijn een goede oplossing voor het begeleiden 
van het zaalvoetbal te krijgen. 
 
Op deze plek opnieuw een bedankje voor alle vrijwilligers en alle sporters die het 
elke week weer mogelijk maken om lekker te darten, tennissen, badmintonnen, 
rolstoelbasketballen, zaalvoetballen en ritmisch gymmen. We gaan er voor om dat 
dit hele seizoen mogelijk te maken.  In de herfstvakantie is er geen training. Omdat 
5 december dit jaar op een woensdag valt, vervalt ook die training.  
 
Veel sportplezier en vriendelijke groet 
 
Maarten Vrolijk, Voorzitter 
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Van de penningmeester 
 
De zomervakantie is alweer bijna vergeten: we 
gaan het laatste kwartaal van het jaar in. We 
kunnen alweer bijna de balans op gaan maken 
voor 2018. De sponsoractie van de Rabobank is 
intussen achter de rug en deze week hoor ik wat 
dat ons heeft opgeleverd. Op de valreep kan ik 
nog net in dit stukje de oprengst van deze actie 
geven: maar liefst 387,00! Dat is ruim 150,00 
meer dan vorig jaar! Iedereen die op ons 
gestemd heeft: Bedankt!!  
 
 
Pas van Dronten 
 
Graag wil ik jullie nogmaals wijzen op de 
mogelijkheden van de Pas van Dronten: Als je 
een klein inkomen hebt kan de gemeente 
Dronten je ondersteunen door (bv) de contributie 
van je sportclub (of die van je kind) voor je te 
betalen. Voor kinderen zijn er nog extra 
mogelijkheden. Wil je hier meer van weten, 
neem gerust contact met me op..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We mogen weer nieuwe leden 
verwelkomen: de ritmisch gymmers 
hebben weer versterking gekregen. Julia 
traint intussen alweer een poos mee. 
Verder hebben ook onze jonge voetballers 
alweer een tijdje een extra speler erbij: 
Thijmen. Ook bij de oudere voetballers is 
weer wat groei te zien: Henk is gelukkig 
ook weer regelmatig op de trainingen te 
zien. 
Allemaal hartelijk welkom!  
Ans is een poosje lid geweest bij onze 
badmintonners, maar helaas leverde dat 
haar toch teveel 
lichamelijke klachten op. 
Ze moest dus stoppen. 
Heel jammer! 
Ook Alex en Dimitri zijn 
gestopt, maar dat is 
gelukkig tijdelijk. We 
hopen jullie gauw weer 
terug te zien, mannen! 
 
Hartelijke groet van 
 
Jullie Penningmeester, 
Tineke Schutte. 
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Van de Badminton 
 
Het is op het ogenblik vrij 
rustig aan het badmintonfront. 
Els heeft het een paar keer 
geprobeerd maar kreeg toch 
teveel klachten met haar arm 
en heeft daarom de groep 
verlaten. 
Onze vaste hulp Paul is 
afgelopen donderdag met een 
gescheurde kransslagader 
opgenomen in het Ziekenhuis. 
We wensen hem veel sterkte. 
We zijn nog maar met vijf 
enthousiaste badmintonners 
dus mochten jullie nog 
liefhebbers weten neem ze 
gerust mee. 
 
Met sportieve groet 
 
Gaby Goudzwaard 
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Rolstoel 
basketbal 
 
 

 
In herinnering. 
 
Na een periode van ziek zijn is 
onlangs Erik Huijser overleden. 
Als rolstoelbasketballer 
beoefende hij deze sport binnen 
onze vereniging waar ook een 
lange tijd zijn twee dochters 
actief waren als vrijwilliger. 

Erik zal zeker gemist 
worden, daarom wensen 
wij zijn twee dochters veel 
sterkte in deze zware 
periode.
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Flevostar Tennis 
 
 
Beste lezers, 
 
Op het tennisfront draait nagenoeg 
alles naar wens. Jammer is het dat 
Dimitri tijdelijk niet meer in de 
gelegenheid is om te komen 
tennissen aangezien het rooster van 
zijn praktijkdag op school dit 
momenteel niet toelaat. Zo gauw als 
het wel weer mogelijk is zal Dimitri 
weer van de partij zijn. Vanaf het 
begin van het seizoen spelen we in 
de linkerzaal van de sporthal. Velen 
vinden dit prettiger (een rustiger 
omgeving) dan in de rechterzaal. Als 
nadeel zou je kunnen noemen dat 
we in de linkerzaal niet zo zichtbaar 
zijn doordat er een gordijn voorhangt. 
Hierdoor zien vele mensen die op 
deze avond de sporthal binnen 
komen niet dat ook deze vorm van 
tennis in Dronten mogelijk is.  
Met behulp van de vrijwilligers van 
tennisvereniging A.T.C. Dronten 
maken we er iedere week weer iets 
moois van. De vrijwilligers kennen 
onze deelnemers nu allemaal erg 
goed en hierdoor kunnen we er 
samen een gepast programma van 
maken.  
 
 
De tijd gaat snel en daarom nu al 
vast de mededeling dat er op vrijdag 
26 oktober geen tennis is. Het is dan 
alweer herfstvakantie en in de 
schoolvakanties huurt Flevostar de 

sportzaal niet. 
 
Verder geen nieuws.  
 
Mocht je ook belangstelling 
hebben voor het tennissen, 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 voetbalseizoen is 
weer begonnen! Flevostar 2 heeft 
inmiddels al twee competitie 
rondes gehad en beide dik 
gewonnen. De spelers spelen 
steeds vaker samen wat leidt tot 
mooie scores. We zien de 
voetballers elke wedstrijd weer 
groeien. En met dit sterke veld en 
geweldige keeper gaan we weer 
op voor de kampioensschaal. 
Luca is er even tussenuit geweest, 
maar is gelukkig weer helemaal 
beter. En we hebben ook nog een 
nieuw voetbaltalent erbij; Jordi.  

In het vorige seizoen hebben we 
helaas afscheid moeten nemen 
van onze trainers Ron en Jan. 
Ondanks een zoekactie naar een 
nieuwe trainer staat deze vacature 
nog steeds open. Gelukkig 
hebben we tot die tijd trainer Jim 
die waarneemt en samen met 
Brian de trainingen voorlopig 
verzorgd. De jeugd geniet 
zichtbaar van de trainingen, dus 
ook deze mannen zitten op het 
goede spoor! 

 
 
Uiteraard hopen we dat er snel een 
vaste trainer komt, maar tot die tijd 

zijn we blij met Jim en Brian. 
 
Ook zijn er wat wijzigingen in de 
coördinatie van dit jeugdteam. 
Omdat de huidige 
voetbalcoördinator heeft 
aangegeven te stoppen, moest ook 
daar ingesprongen worden. Astrid 
pakt deze coördinatierol van 
Flevostar 2 op, maar staat er zeker 
niet alleen voor. Er is een 
verdeling van taken gemaakt onder 
de ouders Flevostar 2, waarbij 
Astrid en Jacqueline de 
aanspreekpunten zijn. 
 
Op naar een mooi en sportief 
nieuw voetbalseizoen! 

 

 

 

 
 
 
, 
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Ritmische Gymnastiek 
(RG) 

 

 

Vlak voor de zomervakantie heeft  
onze (RG)-groep een speciale 
afsluiting gehad van het seizoen. De 
dames werden op verschillende 
materiaal- onderdelen getoetst en 
konden hiermee een diploma en 
medaille verdienen. Familie en 
vrienden mochten deze les komen 
kijken. Ondanks de zenuwen brachten 
de dames het er allen geweldig goed 
van af. Er werden maar liefst               
3 zilveren en 2 gouden medailles in 
de wacht gesleept, iets waar de dames 
zeer trots op kunnen zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is de zomervakantie weer 
voorbij en zijn de trainingen weer 
gestart. We konden gelijk alweer 
volop aan de bak, want de eerste 
demonstraties stonden al zeer vlot 
op het programma. Naast het 
oefenen op nieuwe en bestaande 
technieken met en zonder materiaal 
is de groep begonnen met de 
voorbereiding van hun nieuwe 
groepsoefening waarbij met knotsen 
en hoepels wordt gedanst. De 
muziekkeuze zal dit keer “the 
Pirates of the Caribean”worden, 
dus dat beloofd weer wat het 
komende seizoen. Deze dans is dan 
weer bedoeld om te laten zien in het 
theater in Hengelo en uiteraard 
tijdens het Jan van Heerde toernooi. 

. 
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Vlak na de eerste les stonden er al 2 
demonstraties op de agenda: 

Op 14 september vond op het 
Meerpaal plein de “Beleef en 
beweegdag” plaats. Er stonden 
meerdere sporten op het plein zoals 
o.a. Lucky Wheels en Bocce. Onze 
meiden kwamen namens Flevostar in 
actie en zij hebben maar liefst 2 keer 
hun mooie groepsdans met ballen 
(Olé) op het plein laten zien. Gelukkig 
scheen toen het zonnetje en bleef het 
droog. Het was een leuke ervaring 
voor de dames.  

Op vrijdag 21 september regende het 
met bakken uit de hemel, dus gelukkig 
vond het evenement “Do IT in 
Dronten” binnen plaats in de Meerpaal. 
Iedere vereniging kon daar laten zien 
wat zij te bieden had. Viveka en Vera 
gaven allebei een individuele 
demonstratie met hoepel en lint. De 
aanwezige jeugd kon zelf de 
materialen uitproberen en er werd dus 
ook vooral enthousiast met lint 
gezwaaid. Ook dit was zeer geslaagd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu weer verder met de “gewone” 
trainingen, op naar het volgende 
verslag! 

Groeten van de ritmische gym.  
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De razende reporter….. 

 
De maand september is bijna voorbij 
en we kunnen terug kijken op een hele 
mooie zomer! En wat voor zomer, 
eentje met veel .zon, warme dagen en 
nachten en heerlijk veel buiten zijn. En 
aan een zomer komt helaas een eind 
en gaan we de herfst verwelkomen. 
De bomen zijn op het mooist in deze 
periode, de bladeren verkleuren om 
uiteindelijk ook naar beneden te 
dwarrelen. Daarnaast zijn er van die 
dagen dat het regent en hard waait. 
Maar.... er zijn ook dagen dat we nog 
steeds mogen genieten van de zon en 
buiten kunnen zijn om naar de 
veranderingen in de natuur mee te 
maken. De eikeltjes, beukennootjes en 
de kastanjes vallen op de grond en de 
egels zijn weer in mijn tuin om te 
snoepen van de kattenbrokjes die mijn 
katten laten liggen. Ik geniet met volle 
teugen van de herfst! 
En ja, na een zomervakantie, waarin 
het sporten voor velen op een laag 
pitje word gezet, is het nieuwe seizoen 
reeds gestart en wordt er fanatiek 
weer getraind. En dat valt niet altijd 
mee. Na een pittige training zijn er 
spieren die je dacht dat je die niet had. 
En ja, die extra gewicht van al het 
lekkere eten in de vakantie zijn voor 
velen ook een mooie uitdaging deze 
weer af te trainen. 
 
 
 
 
 

Binnen onze vereniging maken we 
dankbaar gebruik van vrijwilligers. 
Waardevolle vrijwilligers waar onze 
vereniging heel erg blij mee zijn!. 
Meer vrijwilligers zijn natuurlijk van 
harte welkom. Is het niet als 
begeleider om te helpen bij de 
training van de darters of 
coördinator rolstoelbasketballer. Er 
is vast wel iets wat u kan doen voor 
onze vereniging en we hopen ook 
dat we u mogen verwelkomen als 
vrijwilliger of misschien wel als 
sporter. Uiteraard zijn nieuwe leden 
ook van harte welkom! 
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Wist u dat…….. 

 

•  Sporten leuk is. 
• Jullie dat mogen vertellen 

aan jullie vriend of 
vriendin. 

• Zij van harte welkom zijn 
om kennis te komen 
maken met onze 
vereniging. 

•  de voetballers gestart 
zijn met de competitie in 
Zwolle. 

• Er weer sportief 
gestreden wordt waar 
plezier voorop staat. 

• Het belangrijkste is 
respect voor de 
scheidsrechter en andere 
deelnemers aan de 
competitie 

• Wij onze kanjers veel 
succes wensen. 
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Een hart onder de riem 
voor: 
 
* Jan v. H en zijn gezin. Dit 
gezin bevindt zich in een hele 
moeilijke en zware periode door 
ernstige ziekte van een 
gezinslid van Jan en Jolande. 
Namens iedereen heel veel 
kracht en moed de komende tijd. 
 
* Jan S.; Jan ondergaat op dit 
moment behandelingen om zijn 
ziekte onder controle te krijgen. 
Deze behandelingen zijn zwaar 
en vragen veel van Jan. Ook 
jullie veel moed en geduld in 
deze moeilijke tijd. 
 
* Deborah is vanwege een 
operatie helaas niet in staat om 
aanwezig te zijn bij de 
wekelijkse trainingsavonden. Na 
een intensieve periode van 
revalidatie hoopt ze weer mee 
te kunnen trainen met de groep 
basketballers. Heel veel sterkte 
en hopelijk tot snel. 
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Herfstvakantie. 

 
Van 20 oktober t/m 28 oktober 
is het herfstvakantie. In deze 
week wordt er niet getraind. 
 
Op 5 december is het 
Sinterklaas avond. Er zijn dan 
geen trainingen. 
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Trainings-tijden 

Op woensdag beginnen de 
trainingen om 18.30 uur tot 19.45 
uur voor de darters,badmintonners 
en voetbal jeugd. De senior 
voetballers en de 
rolstoelbasketballers trainen van 
19.45 uur tot 21.00 uur. 

Op vrijdag trainen de tennissers 
van 17.15 uur tot 18.30 uur. 

De ritmische gymnastiek op 
dinsdagavond van 19.00-20.00 uur in 
gymzaal de beurs.  
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Algemene regels en 
Afzeggen trainingen. 

 

Binnen de vereniging hebben 
we afspraken gemaakt. De 
belangrijkste regels/afspraken 
zijn: 

• 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; 

• Indien je niet op 
een training 
aanwezig kunt 
zijn zorg dan dat 
je je afmeldt bij 
de trainer 
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Verjaardagen vanaf september 2018 
 
 
3 september  Jan T 
15 september Dirk Gs 
19 september Tonnie V 
30 september Ilias P 
 
20 oktober  Viveka S 
24 oktober  Gaby G 
30 oktober  Leo H 
 
 
  2 november  Ruud D 
  4 november  Lineke D 
 4 november  Leo R 
17 november  Gerwin S 
25 november  Erik V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

Allemaal (alsnog) van harte gefeliciteerd met jullie 
verjaardag! 
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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 2019 

• Wij een rolstoelbasketbal coördinator zoeken voor in het 
bestuur 

• Vrijwilligers in alle takken van sport zijn van harte 
welkom 

• Ook nieuwe leden zijn welkom 
• Schrijf je ook een stukje voor Het Clubnieuws uit te 

geven in december 2018. Kopij inleveren  op uiterlijk     
1 december 

• Als jullie je stukje op tijd inleveren of insturen, wordt ie 
zeker geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 



 20 

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  

Jan Tolhoek, coördinator voetbal 
Telefoon:  06-19832632 
 
Evelien Boerhoop, coördinator darten 
Telefoon: 0321 – 319 753 

Gaby Goudzwaard, coördinator badminton 
Telefoon: 0321 – 380 200 

Jan Scholtens, tijdelijk coördinator rolstoelbasketbal 
Telefoon: 0321 – 315 047 

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

Viveka Schuiling, coördinator  Ritmisch Gym 

Telefoon: 0321-841995 

Ereleden 
Coen Goedkoop, Leo Boersma, Tineke Beuving 
Lid van verdienste 
Dirk Geukens 
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Secretariaat: Kruizemunt 35 
 8252 BS Dronten 
 06 – 28 79 65 87 
 0321 – 338 634 
 
E-mail: flevostar@online.nl  
 
Collecte  organisatie: 

     
Maarten Vrolijk   
0321 382511 
E-mail: 
Vrolijk.m@gmail.com 

 
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.nl;  
 
 
 
 
 
 
 
 


