Ben jij wel………

Winter-editie 2013

Voor KPJ-Venhorst leden

Hallo allemaal de Sint is weer uit het land de donkere dagen van kerst zijn weer voorbij en zie hier het eerste Up2Deetje van 2013
ligt voor jullie neus. Het redactieteam heeft weer wat schrijfstof kunnen bemachtigen om een nieuwe Up2Deet vol te krijgen. Het
KPJ bestuur heeft een nieuwe voorzitter Mark Janssen. Mark, de rest van het bestuur en samen met de denktank gaan proberen
om de KPJ weer op de kaart te zetten. Ook bij het Vespo bestuur hebben we 1 nieuw bestuurslid dit is Lianne Hoevenaars. Wij
willen haar veel succes toewensen met haar nieuwe functie. Voor gemeenschapshuis De Horst hebben ze helaas nog geen nieuw
bestuur. Er zijn wel een paar werkgroepen maar men moeten zoveel mogelijk zelf doen. Als je iets in De Horst wil organiseren
vraag eerst even bij het bestuur hoe het in zijn werk gaat. Na alle trouwerijen van afgelopen zomer is er nu weer bij de diverse
dames teams en 1 herenteam een geboorte golf op komst. Wij wensen dan ook deze dames (en heren) een blijde verwachting
toe. Verder in deze Up2Deet staan weer de vertrouwde berichten zoals, wist u datjes, data, verslagen en nog veel meer. Tot slot
wensen wij jullie een te gek 2013 toe.
PS. Je kunt nog altijd je berichten, verslagen of wat je maar kwijt wil sturen naar de redactie, up2deet@kpj-vespo.nl
Groetjes de redactie

Karin, Loes, Patricia, Danielle en Addie.

Kleuter-peuter- joepiedag

Data:

Op zondag 28 oktober was het weer kleuter-peuterjoepie dag. Net als voorgaande jaren zijn we naar
de binnenspeeltuin van de bergen in Wanroij
geweest. Dit tot groot plezier van de kinderen. Die
genoten van de ballenbak, glijbanen, trampoline en
vele andere dingen. Als ze dan nog tijd over
hadden kwamen ze voor de ranja en chips. Terwijl
de kids druk bezig waren konden de papa’s en
mama’s rustig genieten van een drankje en de auw
ijzerdag evalueren. Met 36 kinderen en 29 ouders
was het een goede opkomst. Met een grote
snoepzak en medaille gingen we met een grote
glimlach weer richting Venhorst.
Tot volgend jaar!!

9 - 12 feb.

Carnaval

10 mrt.

Seizoensafsluiting

19 mei

Playbackavond

21 mei

Zeskamp

Groetjes Kim Verbrugge

De 16e Grote Auw-ijzerdag in 15 jaar
Op de wat gure zaterdagmorgen van 27-10-2012 druppelde de meeste ijzervreters tussen 9.00 en 10.00u binnen. Het was nog
rond het vriespunt en er waaide een guur windje uit het Noorden, maar het was wel droog en het zonnetje scheen dus we
mochten niet klagen, want de dag ervoor en erna waren nat. Overigens wel bijzonder, want van de 16 keer hebben we al bij al
vaak geluk gehad. Maar genoeg over het weer! De coördinatie was in handen van Addie dun Bever van de Biezen. De club was
kleiner als ooit te voren +/- 37 personen, maar dat is geen probleem omdat we de laatste jaren toch nogal wat minder ophalen en
zo had ieder toch 2 routes. De kantine was weer als vanouds in de oude ruimte en dat was een hele goede zet, veel knusser en
gezelliger wat ik van menigeen heb gehoord. De hapjes en snapjes had men weer goed voor elkaar onder leiding van Rian M. en
Maaike D. De roddels kwamen vanzelf en er was zelfs een kinderopvang ruimte. Ook Jordi van O en maat zorgde nog voor extra
versnapering doordat zij bij de Bakker van de Ven niet alleen ijzer kregen maar ook nog voor +/- 20 personen peperkoek. Omdat
de laatste week voor de ophaaldag er geen advertentie stond in het Boekels Weekblad door een fout bij de drukker belde Toos
Verbeek nog op om te waarschuwen dat er vreemde wezens in het dorp bezig waren met het ophalen van auw ijzer. Het bleken
gelukkig de onze te zijn. Bij Jan Oomen leek het op een “heitje voor karwijtje” want voordat ijzer werd geladen moest Rens van O.
en maat eerst een koe uit de stal op de veewagen helpen. Jasper V. en Bart M. hadden goede vangst bij Mark Michiels die aan het
verhuizen was. Echter voordat alles geladen kon worden moest er nog wel wat sloopwerk worden verricht incl. hang en sluitwerk.
Björn K. presteerde het in een “moeilijke” buurt toch een skôn kar op te halen. En onder het motto “Als we het maar leuk hebben”
nemen Rens van O. en Bart niet overal ijzer mee maar slepen er wel ûnne bak koffie uit. Onder leiding van kraanmachinist Jan V.
“De stoemper” werd alles in de container gekiept, nou alles?! Dur zijn er altijd die er iets aan over houden. Jasper V. had volle
pakken 3-duimers, Jan van de R. had zijne benzine terug met een zo goed als nieuwe widiaschijf. Stan K. bekant een fiets, maar hij
wou hem toch niet want de bel deed het niet. Maaike D. vond een lantaarn uit 1928, gemaakt door J. Bradley, de beroemde
lantaarnmaker uit Schotland die leefde van 1783 tot 1843, toen hij verongelukte tegen de eerste lantaarnpaal. Ook lag in de
kantine een fotoalbum met foto’s van de 1e jaren Auw ijzer ophalen. Hieruit bleek dat onze Nico R., die ook weer van de partij
was, nog steeds precies dezelfde muts opheeft dan 15 jaar terug. Overigens is het een heel skôn mutske, niets mis mee!! Wij
wensen ondertussen Nico veel succes en beterschap met zijne knie die geopereerd moet worden, maar ja, ge kent Nico, ginne tijd!
Maar nou efkes serieuzer:
We weten dat we de laatste jaren te maken hebben met (te) hoge ijzerprijzen waardoor blijkt dat het voor mensen moeilijker
wordt om het te gunnen aan de KPJ-Vespo. Ik zeg altijd maar zo tegen de mensen: “we hoeven het ook niet allemaal te hebben,
maar een gedeelte is ook al mooi”. In de praktijk werkt dat helaas anders. Voor de ijzer vreters blijft het natuurlijk ook het leukst
als ze regelmatig wat te laden hebben. Feit is dat door de marktsituatie we op de grote auw-ijzer ophaaldag minder ophalen. Dit
geldt overigens nog niet voor de breng dagen. Gedurende de dag kwam er een lid die in het dorp op route was geweest en al
pratend op het idee kwam: “ de geestdrift raakt er een beetje uit, de geest is uit de fles”. Als we het ijzer halen nu eens
combineren met het statiegeld flessen ophalen en verzamelen vangen we twee vliegen in één klap. We moeten toch overal
aanbellen. Als ze geen ijzer hebben hebben ze altijd nog wel een paar lege flessen. Zo kunnen ze toch de club steunen en hebben
wij meer te doen. Voor het verzamelen en inleveren kunnen we heren en vooral dames charteren, hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Door de grote groep mensen wordt de verbroedering dan weer groter enzovoort… Een ander lid die erbij stond zei:”ja, en
om de sfeer van de eerste jaren terug te krijgen zouden we aansluitend geen aprês-ski, maar een aprês-skijzer kunnen doen voor
alle leden ipv het houdoe-feest, bijvoorbeeld tot 23.00u dan is het afgelopen. Om het geheel een boost te geven hebben we zo
twee vliegen in één klap. Toch iets om over na te denken zou ik zeggen, want helaas denk ik dat als we op deze manier door gaan
echt de geest uit de fles gaat. Wat vinden jullie ervan? We horen het wel op de jaarvergadering. Nadat we ons buikje vol hebben
gegeten met friet en frikadellen en een paar pintjes hadden gedronken en een gezellig buurt hadden gemaakt moest ik helaas
vervroegd naar huis omdat mijn zoon Jorg van de V. (10 jaar) zich begon te vervelen. Er waren verder geen leeftijdgenoten waar
hij zich mee kon vermaken. Ik wilde dat hij met een goed gevoel naar huis ging want ondanks dat er weinig leeftijdsgenoten waren
had hij een schitterende dag gehad. Probeer de volgende keer kost wat kost voor +/- 7 jongeren tussen 10 en 15 jaar te zorgen.
Praat of laat je eens zien bij de mini’s en welpen. Nadat we gegokt hebben over de kilo’s is de uitslag geworden:
1 Maaike Derks
2 Marcel Kranenbroek
3 Suzanne Willemen.
Tot ziens , tot horens,
Hans van de V.
Voor de lijst van de ijzervreters, zie www.kpj-vespo.nl

Jan & Kim

Gian & Anita
Bart & Wieteke

Daan

Tygo
Veerle

Maikel & Marga

Mark & Marieke

Niels

Math

Prikbord
DAKje zoekt:
Leuke, enthousiaste mensen om 2-4x
per jaar activiteiten mee te bedenken
en organiseren.
Reacties naar: Marloes Versteden
Gevraagd/gezocht:
Patricia is op zoek naar
een grasmaaier, of een
tuinman. Heb/ben jij dit?
Graag melden bij Patricia.
Namens het bestuur
willen we iedereen
bedanken die via de
KPJ zich aangemeld
hebben voor glasvezel.
Van de 30 verenigingen
die meededen stonden
wij op de 13de plaats.
Nogmaals allemaal
bedankt.
Groetjes het KPJ-

Gevraagd/gezocht:
Nieuwe opslag voor
de spullen van de
KPJ, reacties naar
Addie Bevers.

Kampleiding gezocht:
Gezellige,
enthousiaste mensen
om mee het
jeugdkamp te gaan
organiseren.
Reacties naar Addie.

Reunie Elsendorp
Daar gingen we dan op 20 oktober met een zeer grote toerincar op weg
naar Elsendorp!!
Niet dus, we waren maar met een klein clubje dus we gingen heel
gezellig met z’n allen op de fiets. We waren met z’n man of 14 en helaas
voor de mannen zaten hier ook een paar dames bij. Tja de heren
dachten er even een herenuitstapje van te maken maar dat hadden we
even goed verpest met onze aanwezigheid!! We werden erg welkom
geheten want ze vonden het in Elsendorp erg leuk dat we kwamen. Wij
vonden het allemaal ook erg gezellig. Er speelden een ontzettende
goede band waarbij aan de heren en aan de dames werd gedacht. Er
viel dus veel te luisteren en te kijken en gelukkig ook te dansen. Er werd
natuurlijk ook erg veel gekletst en slap geouwehoerd en vooral veel
gedronken. Dat merkten we pas toen we weer op weg waren naar huis.
Het is maar goed dat er tussen het fietspad en de middenpeelweg een
goed stuk groen zit!! Al met al een ontzettend skonne avond geweest
en zeker voor herhaling vatbaar dus als er nog eens ergens een reunie
is dan zetten we de fiets vast klaar.
Gr. Ankie

concept 1

Nieuwe leuke uitdaging
Het bestuur van KPJ /Vespo is op zoek naar 2 à 3 personen
van 16 jaar of ouder voor de nieuw te vormen P.R commissie .
Hoofdzaak is het actief verzamelen van informatie bij bestuur
en commissie over activiteiten en nieuwtjes. en deze
uitdragen naar de leden maar zeker en vast ook daarbuiten.
Zodat we over jaren niet de vraag krijgen : Wat is de KPJ? Wat
doet de KPJ?
Dus wie gaan deze creatieve uitdaging aan! Vul het in met de
nieuwe media of juist de oude, ben origineel en weet mensen
te bereiken. Reageren binnen 7 dagen na 1e mail.
Voor meer details bel gerust 06-22464021

Staat goed op je CV- ontwikkelen
creativiteit- samen werken en
vooral veel lol

Wij zijn: Kaya, Lisa en Maud.
Wij schrijven een stukje voor de Up2Deet.
Elke twee weken gaan wij op maandag
naar de mini’s welpen in de Horst.
Wij doen altijd leuke dingen bij de KPJ:
Spelletjes, toneel, speurtochten, knutselen en
veel andere leuke dingen. Wij zouden er bij
willen blijven zolang we in Venhorst op school
zitten.
Groetjes,
Kaya, Lisa en Maud

Data Mini’s-Welpen:
21-1 ?
4-2 Thema Carnaval
18-2 Schilderen

“FF

roddelen!”

Wist u…
- Dat we de jaarvergadering weer gehad hebben
- Dat dit niet erg druk was, maar wel ERG gezellig
- Dat er veel is gedronken, en het nog laat is geworden.
- Dat er een ware babyboom aan de gang is binnen Vespo.
- Dat er bij de heren3 mannen een kleine verwachten.
- Dat dit Marc, Maarten en Ton zijn.
- Dat er bij de dames het piemelverbod ook niet werkt.
- Dat Suus, Hanneke, Josine, Anne, Jantien en Karin zwanger zijn.
- Dat Kim gaat trouwen met William.
- Dat dit wel pas in mei 2014 zal zijn.
- Dat we dus nog even moeten wachten op de uitnodiging.
- Dat Danny vd Elzen met zijn motor over de kop is gegaan.
- Dat hij dus beter kan gaan handballen.
- Dat heren 2 een nieuw lid heeft, namelijk Thedor (Tid) Beekmans.
- Dat hij na zijn aanmelding, de zondag erna al geblesseerd was.
- Dat hij de rest van het jaar niet meer mee kan doen.
- Dat dames 2 er ook 1 nieuw lid bij heeft, namelijk Danielle Peters.
- Dat er 2 dames dames 1 komen versterken dit Gowanny de haas
en Petra Wagemans zijn.
- Dat de dames een nieuwe sponsor hebben, dit Bart Straatman is.
- Dat Anouk, Peet-Jan, Doreen en Erik Geene de ½ marathon van
Eindhoven hebben gelopen.
- Dat we heel trots op hun zijn.
- Dat je nog altijd de collectieve ledenkorting krijgt via de KPJ, vraag
dat na bij je Interpolis tussenpersoon.
- Dat we tot slot de geblesseerden veel succes wensen, we hopen
dat ze snel weer op het veld staan!

Zullen we met zijn allen weer eens naar het houdoe
feest gaan, werd er gezegd toen we fanatiek
gehandbald hadden en meteen hadden we al enkele
positieve reacties dus besloten we om met zoveel
mogelijk te gaan. Dit werden er acht van de elf, best
goed van die gouwe ouwe!!! Iedereen werd
opgetrommeld en van heinde en verre kwamen ze aan
gefietst, na wat batterijen aangevuld te hebben
kwamen we op het feestadres in de noordstraat aan.
Daar zorgvuldig de fietsen geplaatst met een tas over
de zadel want ons kontjes zouden eens nat worden.
Toen we binnenkwamen kwam de gezellige warmte
ons al lekker tegemoet, de thee en koffie stond klaar en
de muziek werd nog geinstalleerd.
Na de eerste bekende gezichten welkom te hebben
geheten kon het feestgedruis beginnen. De Dj had zijn
eerste kostuum aan waarna er, wat later bleek nog vele
volgden, hij had namelijk voor ieder liedje wel bijna
een bijbehorend pak. We zochten een fijne hangtafel
een beetje van de muziekboxen af want wij als
recreanten moeten nogal wat bijbuurten en van alle
nieuwtjes op de hoogte blijven. Dit bleek later ook
nog de beste plaats omdat we vooraan de eettafel
stonden. Van alle teams was er wel wat
vertegenwoordigt maar ook rustende leden waren
aanwezig, het beloofde een gezellige avond te worden.
Tussendoor werd er een quiz gehouden waarbij je de
muziekjes van bekende tv series of films moest raden,
er werd fanatiek geschreven en geroepen. Wat later op
de avond werd het buffet geopend waarbij je een
lekker broodje kip, ham of shoarma met saus!!!

Kon nuttigen. Wij als fanatieke handbaldames moesten ook nog even laten
zien hoe je de beentjes van de vloer moet laten gaan op enkele lekkere
danshits, zelfs voor een foxtrotje was ruimte. Na veel genuttigde drankjes
werd het alsmaar gezelliger, wat fijn om die oude bekende weer allemaal
terug te zien,te horen hoe het hen is vergaan en wat er het komende jaar
allemaal staat te gebeuren. Tussendoor nog de uitreiking van het oud ijzer
wat voor de club toch een mooie bijkomstigheid is, we hebben nog even
wat solootjes gezien of de opblaasttuba’s en er werd zelfs nog een
piramide gebouwd. Na heel veel plezier was het dan toch weer tijd om naar
huis te gaan, gezellig met een hele club op de fiets naar huis en met een
goed gevoel lekker naar bed. Kortom een geslaagd houdoe feest voor ons
als dames recreanten, voor herhaling vatbaar!! Rest mij alleen nog om
iedereen een gezond, gelukkig en plezierig 2013 toe te wensen, en dat er
maar weer veel nieuwe kleine leden bij mogen komen dit nieuwe jaar,
groetjes uit Mierlo!!! (Angela van Tilburg)

Wil je De” UP 2 DEET” alleen via de mail ontvangen? Stuur je emailadres naar up2deet@kpj-vespo.nl

Tot de volgende “ UP 2 DEET”…

