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Algemeen Bestuur
Soms zit het mee en soms zit het tegen ….!

Wat zijn we weer blij dat de coronaperiode in een

andere fase terecht is gekomen! Er zijn geen beperkende

maatregelen meer en we kunnen alles weer “als vanouds”

gaan doen.

Toch voelt het nog niet voor iedereen “als vanouds”. Het

thuiswerken blijft waarschijnlijk een blijvertje en ook het

standaard handen schudden en in voorkomende gevallen

“de drie kussen” ter begroeting of ter felicitatie is nog

lang niet overal terug.

Maar over het algemeen gaat alles toch wel weer z’n

gangetje en worden de gedachten aan de coronaperiode

steeds meer naar de achtergrond gedrongen. En dat is

ook goed! Hopelijk blijft ons in het najaar een volgende

opleving van het virus bespaard …. En dan zit het mee ..!!

Maar … wat zit er dan tegen …? Ik denk dat iedereen dat

inmiddels zelf ook wel gemerkt heeft …? Het leven is

duurder aan het worden! Door de gevolgen van de

corona en de oorlog in Oekraïne is de wereldeconomie

erg onrustig en dat vertaalt zich in sterk oplopende

prijzen van grondstoffen en energie.

En laten we als SC Elshout nu net een heel mooi plan

voor een nieuwe kleedaccommodatie en clubhuis klaar

hebben liggen. Alle hobbels waren genomen en dan rijzen

ineens de prijzen van staal en hout en energie de pan uit

waardoor de beschikbare budgetten ontoereikend zijn

om van start te kunnen gaan. De stijging van de prijzen is

dusdanig dat versobering van de plannen niet meer de

oplossing is. In goed overleg met de gemeente is het

daarom noodzakelijk om een nieuw financieringsvoorstel

naar de gemeenteraad te sturen. Het (toch al) forse

budget moet nog verder worden opgehoogd willen de

nieuwbouwplannen doorgang kunnen vinden.

Hopelijk (“waarschijnlijk”) gaat de gemeenteraad

akkoord met een hoger budget maar al deze extra

inspanningen zorgen wel voor een flinke vertraging in de

daadwerkelijke start van de nieuwbouw. Het wordt nu

“op z’n vroegst” en “als alles meezit” het najaar van 2022

dat er gestart kan worden terwijl we eigenlijk nu al aan

het bouwen hadden willen zijn ….!

Al-bij-al een flinke tegenvaller voor iedereen die SC

Elshout een warm hart toedraagt want de nieuwbouw is

géén overbodige luxe …. Het is bittere noodzaak!

Gelukkig blijft het bouwteam superenthousiast en

hebben we een prima overleg met de gemeente! Als deze

vertraging de laatste tegenvaller is dan teken ik er voor ….

Maar soms springt er zo maar ineens weer een konijn uit

een hoge hoed ……. 😉

Groeten,

Caspar van den Brandt,

Voorzitter omni SC Elshout



2



q De commissie voetbalzaken is al druk bezig met de

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Als er nog

nieuwe leden zin hebben om te komen voetballen

dan zou ik maar niet te lang wachten met aanmelden.

Het wordt weer een lastige puzzel maar we zijn er

altijd nog uitgekomen dus dat zal nu ook wel lukken.

Soms is het ”out off the box” denken ook een

oplossing. Hoe dan ook de commissie onderzoekt

elke mogelijke oplossing.

q Het ziet er naar uit dat we op het einde van het

seizoen eindelijk weer eens een kaderdag(avond)

kunnen organiseren. We hebben al 2 jaar geen kans

gekregen om dit uit te voeren maar ik vind het erg

belangrijk om onze vrijwilligers, die onmisbaar zijn

voor onze club, van harte te mogen bedanken.

U krijgt nog bericht.

q Een paar korte mededelingen ;

Nieuwkuijk /Elshout dag 4 juni

We zijn op zoek naar teamleiders en hulpen voor in

de kantine                                                

We zijn op zoek naar nieuwe schoonmakers(sters)

die op maandag de kantine  kunnen schoonmaken

met een passende vergoeding.

Groetjes, Frie

Van de bestuurstafel (mei 2022)
q De nieuwbouw laat helaas nog even op zich

wachten. Volgens de laatste berekeningen is alles veel

duurder geworden en komen we niet uit met het

gestelde krediet welke door de gemeente

beschikbaar was gesteld. Dit betekent dat het nieuwe

voorstel opnieuw behandeld moet worden in de

gemeenteraad. Pas als de raad het nieuwe krediet

heeft goedgekeurd zal de bouw kunnen beginnen.

Alle betrokken partijen (gemeente, bouwbedrijf,

installatiebedrijf en SC Elshout) zijn nog steeds vol

vertrouwen en goedgezind dat het goed komt. Voor

nu zit er niets anders op dan opnieuw even geduld

hebben.

q De competities lopen op een eind. Het was geen

gemakkelijk seizoen, allerlei coronamaatregelen en

hiermee gepaard gaande beperkingen maakten het

erg lastig. Gelukkig hebben we er met zijn alle de

schouders onder gezet en sportief gezien hebben we

een prima seizoen gedraaid.

q 2 jubilarissen hebben we binnen de club. Wim van

Venrooij 42 jaar kaderlid en dat hebben we op 22

april in een goed gevulde kantine kunnen vieren. Ook

Toon Kuypers krijgt op 27 mei zijn receptie

aangeboden. (41 jaar kaderlid) Een klein beetje een

inhaalslag maar u zult best begrijpen dat het niet

eerder heeft gekund. Elders in dit blad ziet u een

verslag van Wim.
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hopelijk toch naar ieders tevredenheid. Leuk dat we de

club uit hebben kunnen breiden met nieuwe leden,

welkom! Hier is een mooie opkomst en veel

enthousiasme bij de proeftrainingen aan vooraf gegaan.

Dank aan allen die hun steentje bijgedragen hebben.

Tot slot blikken we terug op het gezellige uitstapje van

onze jeugdspelers en -trainers/-leiders naar RKC-

Utrecht. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel, maar

meedoen is belangrijker dan winnen. En dat is ook waar

het bij SC Elshout om draait: erbij zijn is meemaken en

samen zorgen we voor een fijne sportieve omgeving

waarin ieders talent telt! Of je nu aanvaller, middenvelder,

verdediger of keeper bent; je bent één team en alleen

samen kun je het doel bereiken!

Harm

Jeugd
Jeugd Jeugd

Jeugd Uit de jeugdhoek
door de jeugdvoorzitter

Op naar een mooie seizoenafsluiting
Het einde van het trainingsseizoen nadert alweer, wat

gaat dat snel! Ter afsluiting hiervan spelen JO8 en JO9 nog

een wedstrijd tegen de moeders. 

Niet alleen het trainingsseizoen loopt ten einde, maar

ook de competitie. Die wordt voor de jongste teams

traditiegetrouw afgesloten met de ‘frietjeswedstrijd’:

eerst voetballen en daarna aanvallen 😉

Richting de zomer worden de voetbalvelden dus wat met

rust gelaten en kan er onderhoud plaatsvinden. Zoals

jullie wellicht al gezien hebben, heeft de gemeente

Heusden het trainingsveld al deels onderhanden

genomen.

Achter de schermen is de teamindeling gemaakt voor het

volgende seizoen. Hier en daar wel wat wijzigingen, maar
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Verjaardagen 
De afdeling voetbal feliciteert de volgende jarige leden

20 mei Milou Vugts

21 mei Marianne Ossenblok/de Laat

22 mei Mieke van Rooij 

23 mei Meike Klijn

23 mei Hans Klijn 

24 mei Jolanda van Noije

24 mei Wilbert Theunissen

25 mei Tom van Herwijnen

26 mei Gijs Klerks

27 mei Kees Mooyman

28 mei Dennis van der Aa 

29 mei Piet Verdijk

30 mei Teun Vrijhoeven

1 juni Gijs de Kort 

1 juni Fried Smits

2 juni Joost Kwetters

5 juni Henk van der Lee

6 juni Cathy van Delft 

7 juni Hans van Heist 

7 juni Mike Kolmans

11 juni Toon Kuijpers

12 juni Wim Kolsters

14 juni Maison van Venrooij 

17 juni Hilde Beekmans

20 juni Remco Dirks

20 juni Sebastiaan Dirks

20 juni Arjan van Mook

20 juni Fenna van de Wiel

21 juni Leo Klerks

22 juni Cas Schoenmakers

23 juni Kevin Adriaanse

25 juni Teun Muskens

25 juni Peter Veltman

25 juni Lieke Vissers

26 juni Gerard van der Aa 

26 juni David van Mook

26 juni Peter Waarts

27 juni Andrew Beekmans

28 juni Jort Sluis 

29 juni Stefan Fleuren

29 juni Paul van Rooij 

30 juni Wouter van Drunen

30 juni Rick de Kort 
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Tevens help ik mee aan diverse

activiteiten zoals jeugdtoto, sport-

parkdienst, inschrijving nieuwe

jeugdleden en zorg ik ervoor dat de

teams aan het begin van het seizoen

weer voorzien zijn van kleding. 

Wat vind je zo leuk aan het vrijwilligerswerk dat
je doet voor ons clubke?
Wat ik leuk vind aan het vrijwilligerswerk is dat je

betrokken blijft bij wat er allemaal komt kijken om een

club draaiende te houden, om daarbij een steentje bij te

mogen dragen. Het is niet altijd alleen gezellig. Soms

moeten daarbij flinke hordes genomen worden. Wel fijn

om dan daar met meerdere vrijwilligers tot een oplossing

te komen. 

Wat zijn je leukste ervaringen/anekdotes?
Het 40 jarig bestaan. Verschillende jeugdleden kwamen er

tijdens de overnachting achter dat ik een relatie had met

Kees. Er kwamen spontaan wat liederen op gang die

daarop betrekking hadden. De tekst luidde “wij willen

bier en Kees wil …”. Dat laatste woord schrijf ik niet

maar vul maar zelf in. Ook de verschillende kampioen-

schappen zijn mij bij gebleven. 

Wat zou je willen meegeven aan de leden?
Blijf dankbaar voor wat de vrijwilligers allemaal doen.

Zonder deze mensen kan een club niet draaien. Er is van

alles te doen waarbij hulp heel welkom is.

Maakt niet uit in welke vorm. Enkele uurtjes is al heel fijn.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die dat doen. Het

valt mij op dat het nog steeds vooral een mannenwereld

is. Kom op vrouwen. Wij kunnen dit zeker ook.

Aan wie zou je het zonnetje willen doorgeven?
Ik wil graag Wim Kolsters in het zonnetje zetten. Hij is

ook al vele jaren voor en achter de schermen bezig met

van alles.

José, als club zijn we heel blij met
jouw inzet en we hopen elkaar
nog lang tegen te komen.

In het zonnetje:  José van Uden
Als club zijn we trots op onze vrijwilligers. Het wordt
veelal als vanzelfsprekend ervaren dat ze er zijn.
Maar zonder deze mensen kan de club niet bestaan
en kan onze jeugd niet sporten. Daarom zetten we
maandelijks een vrijwilliger extra in het zonnetje.

Inmiddels loopt José al vele jaren op de club rond en

heeft ze haar steentjes bijgedragen voor alle geledingen

binnen de club. Door haar zitting in het jeugdbestuur en

de kantinecommissie is José vaak op de club te vinden en

is het niet meer dan terecht om José deze maand in het

zonnetje te zetten.

Hoe ben je bij SC Elshout betrokken geraakt?
Als moeder van een fanatieke zoon ging ik iedere

zaterdag bij de wedstrijden die hij moest spelen kijken.

Zowel uit als thuis. Op een gegeven moment ben ik

gevraagd of ik misschien iets meer voor de club zou

kunnen betekenen.

Dorothé van Mook ging na dat seizoen stoppen bij het

jeugdbestuur en ze zochten bij voorkeur een vrouw die

deze plaats zou kunnen invullen. Na een paar keer mee te

hebben gekeken bij een vergadering ben ik in oktober

2008 daarop ingegaan. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij 
SC Elshout?
Ik ben vrijwilliger geworden omdat het fijn is om iets

voor de club te kunnen doen. Maakt niet uit op wat voor

manier. Er is altijd wat te doen en zo blijf je betrokken bij

de vereniging.

Wat heb je allemaal gedaan aan vrijwilligerswerk
voor de club?
Ik ben begonnen in het jeugdbestuur waarin ik nu nog zit.

Daarnaast ben ik enkele jaren leidster geweest bij het

team van één van mijn zoons. Tevens ben ik namens het

jeugdbestuur afgevaardigde in de kantinecommissie. Mijn

belangrijkste taak daarin is het wekelijks doen van de

inkopen van het food en aanverwante artikelen. 
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Op 22 april jl. was het dan eindelijk zover dat we

weer een jubilaris in het zonnetje konden zetten.

Tijdens de receptie, in een mooi aangeklede  en

goed gevulde kantine, konden we Wim feliciteren

met zijn 42 jaar kaderlidmaatschap. Ja u hoort het

goed. 42 jaar omdat we het na 40 jaar niet vergeten

waren, maar de afgelopen 2 jaar geen goed moment

konden vinden om het te vieren.

Wim heeft een flinke staat van dienst op zijn naam

staan bij onze club en dat mag gewaardeerd

worden.

Namens SC Elhout voetbal zijn we hem dan ook

veel dank verschuldigd voor de vele jaren van inzet

en kunnen we Wim feliciteren met bloemen een

cadeaubon en, als blijk van waardering, benoemen

tot lid van verdienste.

Wim nogmaals van harte gefeliciteerd !      

Wim van Venrooij benoemd 
tot lid van verdienste van de afdeling voetbal
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Bericht van de kantinecommissie

Schoonmaken kantine
Wij zijn op zoek naar mensen die op maandag, tijd in overleg, de kantine

en keuken willen schoonmaken. Het gaat om ongeveer 4 manuren per

keer. De periode van schoonmaken loopt van half  augustus tot eind juni.

Voor deze werkzaamheden wordt een vergoeding betaald.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jos van den Hoven,

josvdhoven1964@gmail.com of  0612203480.

Zij kunnen u eventueel nadere informatie verschaffen.

Vrijwilligers kantine
Ook zijn we op zoek naar mensen die 

op donderdagavond, zaterdag en zondag mee willen helpen in de kantine,

zowel achter de bar als in de keuken. 

Ook voor deze werkzaamheden wordt een vergoeding betaald.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jos van den Hoven,

josvdhoven1964@gmail.com of  0612203480.

Zij kunnen u eventueel nadere informatie verschaffen.



Bouwtechnische keuringen inclusief NHG
Voorschouwen
Oplevering nieuwbouw

Voor meer informatie neem gerust contact op met Jos of neem een kijkje op
www.jdlbouwadvies.nl voor zijn werkzijze en verdere informatie.
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Jos de Laat
tel. 0416 - 382421
Mob: 06 25087306
info@jdlbouwadvies.nl
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Grotestraat 136a Drunen   0416-374119
juwelierwiersma@gmail.com

www.juwelierwiersma.nl
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Van de bestuurstafel in mei 2022
Competitie
Bij het lezen van dit clubblad zal de zaalcompetitie ten

einde zijn en zijn we begonnen aan de veldcompetitie.

Doordat de zaalcompetitie langer doorliep kwam het

voor dat er wedstrijden buiten gespeeld moesten

worden in plaats van in de zaal. Voor iedereen goed

opletten, waar moet ik zijn, welke schoenen neem ik

mee? Gelukkig is dit met de flexibiliteit van onze spelers

en coaches allemaal goed gekomen.

Buiten trainen
Na een grondige schoonmaakbeurt is het buitenveld

weer picobello in orde en wordt er weer lekker buiten

getraind. Zo aan het begin van het buitenseizoen is het

weer nog erg onstabiel. Het kan zomaar zijn dat de ene

week een training letterlijk in het water valt en dat de

andere week het warm genoeg is om op het beachveld te

trainen. Ook het ‘beroemde’ flessenhandbal hebben we al

langs zien komen. Gezellig weer in de buitenlucht op ons

thuishonk!

Koningsspelen
Vrijdag 22 april werden de koningsspelen gehouden in de

gemeente Heusden. SC Elshout Handbal heeft hier aan

mee gedaan. We hebben 4 groepen van verschillende

basisscholen mogen ontvangen op het sportpark, het was

een geslaagde dag.

Op het beachveld mochten de kinderen proeven van het

beachhandbal en op het grote veld werd er een

wedstrijdje gespeeld met de tjsoeks. Scoren via de tjsoek

bleek een stuk moeilijker dan het eruit zag! Na een

enthousiaste partij kregen de kinderen in de pauze een

lekker glaasje ranja en met een voldaan gevoel konden ze

door naar de volgende activiteit.

50-jarig bestaan

Het langverwachte feest voor het 50-jarig bestaan komt

snel dichterbij. Schrijf in je agenda:

- 18/19 juni: feestweekend jeugd

- 25 juni: feestweekend/reünie volwassenen 

Vergeet niet je kaarten te bestellen via onderstaande

link: www.ticketkantoor.nl/shop/SCEHandbal

Aangemelde leden:

Recreanten: 

Miranda Mandemakers 



16
www.ticketkantoor.nl/shop/SCEHandbal



Koningsspelen
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Uitje topverkopers toto
Naar het Sportion
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20 mei Werner van Delft

20 mei Milou Vugts

25 mei Noor van de Wiel

26 mei Maureen van Hulten

29 mei Sharon van Rooij

29 mei Lisa Schoenmakers

30 mei Britt de Bont

8 juni Renske Klijn

11 juni Floor van den Assem

13 juni Evy van Hulten

14 juni Jikke van den Besselaar

15 juni Fenna Schoenmakers

15 juni Sandra van Beurden

15 juni Lieke van Beurden

15 juni Sanne Fleuren

15 juni Jeroen Akkermans

16 juni Monique van Sambeek-Kempenaars

16 juni Kim van Beurden

17 juni Sandra de Man

18 juni Anouk van der Aa

20 juni Nico Pol

20 juni Laura van Sambeek

22 juni Lynn Schoenmakers

23 juni Jacqueline Musch-van Engelen

24 juni Sophie Vugts

25 juni Corina Lommers

26 juni Demi Jonkers

29 juni Benthe Damen

Verjaardagen mei-juni
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Ouder-kindgym 2022
Woensdag 11 mei hadden we bij de peutergym een

ouder-kindgym georganiseerd. Hierbij mochten de

peuters met één ouder samen gymen. Publiek was

welkom dus er zaten ook opa’s, oma’s, ouders,

broertjes en zusjes langs de kant om te kijken wat de

peuters zoal leren op de peutergym.

Natuurlijk beginnen wij de peutergym altijd met het

opwarmen van de spieren door een tweetal dansjes.

De peuters vonden het in het begin wel een beetje

raar dat hun (groot)ouders mee gingen doen maar

doordat de (groot)ouders zo goed meededen deden

de peuters dat ook (bijna) allemaal. Heel de gymzaal

stond vol met toestellen. Sommige waren niet

geschikt voor de (groot) ouders om op te staan maar

daar konden ze hun peuter assisteren. Maar ik moet

zeggen dat alle (groot)ouders goed hun best hebben

gedaan en heel veel meegedaan hebben en eigen

angsten een beetje overwonnen hebben.

Aan het einde van de les kregen alle peuters een

mooi diploma en een medaille en een groot applaus

van publiek en meegymende (groot)ouders.  

Het was een geslaagde ochtend. Dank voor jullie enthousiasme.
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Verjaardagen gym, In de maanden mei en juni feliciteren wij

21 mei Martha Klerks

21 mei Nora Fokkenrood

24 mei Suus van Son

29 mei Chloe Sterk

3 juni Zeynep Ahser Sogut

9 juni Kaat Musters

12 juni Doortje v.d. Aker

18 juni Lotte de Kort

21 juni   Bjorn Buskermolen

25 juni Ank van Delft

Allemaal van Harte Gefeliciteerd!!!

Zijn we jouw verjaardag vergeten te

vermelden, of staat de datum verkeerd

vermeld, geef het dan even door aan het

secretariaat gymnastiek@scelshout.nl
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Kleurplaat



Algemeen Bestuur
Voorzitter
Caspar van den Brandt  0416-377726
Secretaris
Albert van der Sanden  0416 377633
Penningmeester
Bertie Wolfs  0416 373045
Overige bestuursleden:
Doroté Moonen 0416 382266
Fried Smits 06-13736280

Bestuur Voetbal
Voorzitter
Fried Smits 06-13736280
Secretaris  
Kees van den Hoven  0416 378211
Penningmeester
Jan Klerks  0416 378725
Wedstrijdsecretariaat, hoofd kantine
Jos van den Hoven  0416 379330
Elftalbegeleiding
vacature
Accommodatie en algemeen 
Stef de Wit        06-83173817
Algemeen en omni, kantinezaken
Bertie Wolfs      0416-373045

Jeugd bestuur voetbal
Voorzitter
Harm Aerts 06-36035161
Secretaris en wedstrijdsecretaris
Kees van den Hoven 06-23459820
Penningmeester
Jos van den Hoven 06-12203480
Notulen en toernooien
Christ Klerks 06-12603178
Vice-voorzitter en technisch beleid 
Stan Muskens  06-37142853
Technisch beleid
Berry Kuijpers 06-38132715
Algemeen (o.a. kantine en kleding)
José van Uden  06-10608727
Technisch beleid en Algemeen
Nik van Mook, 06-12381819 
Activiteiten en divers
Rene Damen  06-52014687
Jeugdafgevaardigde

vacature

Bestuur handbal
Voorzitter
vacature
Secretaris
Linda van Beurden   06-30054447
Penningmeester
Ed van Delft 06-33773282
Jeugdbestuurslid
Jeugdcommissie
Scheidsrechterzaken:
Wendy van Hulten  06-40442684
Technische Zaken:
Gerard de Wit  0416 377574
Wedstrijdsecretariaat
Eline Dekkers

Bestuur gymnastiek
Voorzitter
Doroté Moonen 0416 382266
Secretaris
Helen Schwartzmans 06-45532222
Penningmeester
Patricia Wolfs  0416 379767
Overige bestuursleden:
vacature

Commissie tennis
Anneke van Pelt  06-83170581  
Maria Jehoel  0416 373422

Vertrouwenspersonen

André van Hulten 06-53419791 
Ingrid de Kort-Jehoel 06-31693947  

INFORMATIENUMMERS
Sportpark “Den Donk”

Dekkerseweg Elshout

Tel. 0416 374458

Contributiebetaling gymnastiek
Regiobank: 

NL16RBRB0655237364

Contributiebetaling handbal:
Regiobank:  

NL38 RBRB0655237356

Contributiebetaling tennis:
Regiobank: 

NL02RBRB0692413545

Contributiebetaling voetbal:
Regiobank: 

NL25RBRB0658621726
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