Ben jij wel………

Zomer-editie 2013

Voor KPJ-Venhorst leden

Hallo allemaal de paashaas is weer uit het land de zonnige dagen van de zomer staan weer voor de deur en zie hier het tweede
Up 2Deetje 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 druk seizoen achter de rug evenals het Vespo bestuur waar Marc v.d. Zanden en
Astrid Rooderkerken zijn gestopt. We willen Marc en Astrid dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook in deze uitgave van de
Up2Deet weer een aantal verslagen van activiteiten die er zijn geweest. Maar ook in deze uitgave staan weer de vertrouwde
berichten zoals, wist u datjes, data, verslagen en nog veel meer. Tot slot wensen wij iedereen fijne zomervakantie toe.
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

12 juli

Bouwvak inzet Plein 31 met
Bavaria Babes om 18.00 uur
3 - 6 aug.
Boekel kermis.
10 - 13 aug. Venhorst kermis.
8 sep.
Pleinfestijn.
?? okt.
Start handbalcompetitie
26 okt.
Grote Auw Ijzer ophaaldag
22 nov.
Jaarvergadering
27 of 28 dec. Houdoe-feest

Wij waren met t’ Dakje wezen waterskiën dat was heel leuk.
Op het begin kregen we een pak aan en moesten we even
oefenen, maar daarna kon bijna iedereen het. De grotere
kinderen konden al veel rondjes, kleinere kwamen net bij
de eerste bocht daar vielen we en moesten we heel ver terug
lopen met de ski’s. Toen zagen we opeens dat Ralf
Mackenbach er ook was. En zeiden een paar meiden o
dalijk staat hij voor mij. Toen kwam Ralf langs geskied en
riep Denise rrrrraaalllff doe is een kunsje!. En hij deed het
ook nog. Daarna gingen ze nog met Ralf op de foto en
kregen ze een handtekening. HET WAS EEN LEUKE
DAG!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes Guus Kanters

Vrijdag 14 juni zijn we met verschillende leden van het dakje wezen
waterskieen in Best. Toen we er waren kregen we een filmpje te zien
waar je op zag hoe je alles moest doen. Daarna kregen we allemaal een
wetsuit en een bandje en mochten we het water op. De eerste paar keer
moest je vooral op je evenwicht letten als je het water op getrokken
werd, zodat je niet meteen viel. Toen we allemaal al een paar keer
waren geweest kwam Ralf Mackenbach wakeboarden, sommige van ons
hebben een handtekening en/of staan met hem op de foto. het was een
hele gezellige en leuke avond!
Groetjes Myrne Schapendonk

Maarten & Maaike

Marc & Marieke

Suzan & René

Hidde 18-6-2013

Pien 30-01-2013

Wies 22-03-2013

Hanneke & Niek

Pim 5-04-2013

Josine & Job

Liva 28-04-2013

Anne & Erik
Jantien & Wout

Lonne 31-05-2013

Tess 25-06-2013

Eerste uitstapje Young Ones
Wat was het gezellig! De Young Ones
hebben er voor de eerste keer een mooie
boel van gemaakt. Deze vrijdagavond
verruilde we ons werk, de stamkroeg of
gewoon de bank thuis voor een gezellig
avondje poolen bij Snookertown in
Helmond. Heerlijke biertjes, gezellige klets
en natuurlijk het balletje stoten niet te
vergeten!
Al het goede komt in drieën en dus zijn we
met drie auto’s om half 8 vertrokken
vanuit de Horst in Venhorst. Iedereen had
er vanaf de eerste minuut zin in en dat het
uiteindelijk de hele avond super gezellig is
geweest is alleen maar een bevestiging
van het plezier dat je met de KPJ kan
beleven. Dat smaakt naar meer.
De organisatie is inmiddels alweer gestart met het organiseren van een tweede uitstapje. Iedereen is natuurlijk weer welkom,
de uitnodigingen volgen spoedig. Mochten er mensen zijn met tips dan horen we deze graag.
Tot snel en gezellige groeten.

De Young Ones

Jaarlijks uitstapje heren 1..
Dit jaar hadden de heren bedacht gezellig op de BBQ te gaan bij de Vis..(Erik vissers). Die heeft een heerlijk zwembad, mooie tuin
en……veel plek voor alle kindjes. Na veel op en neer te hebben gemaild kon er eindelijk een datum geprikt worden. Zondag 23 juni.
Onze eerst afmelding kwam 18 juni……
Maarten en Maaike gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon Hidde. (dat wordt het volgende uitstapje…….koud en warmbuffet
en natuurlijk beschuit met muisjes)
Om 13.00 werden door een paar mannen en Jolanda de tent op gezet, want onze weergoden hadden slecht weer voorspeld. Na
alles klaar te hebben gezet. Kon de BBQ beginnen. Er was gezorgd voor een springkussen voor de kids……..met een afdak. Dus toen
het begon te regenen konden ze gewoon door springen…….Helaas was het afdak niet bestand tegen zoveel regen, zodat Marc kon
laten zien hoe goed hij overweg kan met handdoeken en heeft hem helemaal droog gemaakt. Wel pas nadat zijn dochter het
springkussen compleet met waterbubbels had uitgeprobeerd. Ook was er een mooie buikschuifbaan (speciaal voor deze
gelegenheid aangeschaft) en die heeft er dan ook heel mooi bijgelegen… Al vrij snel toen iedereen er was werd de BBQ
aangestoken. Onze Ruud mocht in de satésaus roeren zodat deze niet zou aanbranden, maar iemand was vergeten water in de bak
te doen…….dus werd de satésaus niet warm………wie was er zo slim????? Na heerlijk te hebben gegeten en gedronken, werd er een
balletje getrapt……maar Nico en Jordy hadden al heel snel de ballen in de struiken liggen. (Dus geen voetbal carrière voor jullie).
We hadden als toetje……….lekker fruit, wel 3 blikken!!! Toen Marc het eerste blik open wilde maken sloopte Marc de eerste
blikopener. (Goed bezig Marc). Jan Broek had dit echter gemist en zou dat blikje wel even open maken waarbij hij de opener
definitief om zeep hielp, door hem compleet af te breken. Gelukkig had de Vis nog ergens een blikopener liggen. Onze redder in
nood…… Jan Broek kreeg met zijn magische handen een herkansing zodat we uiteindelijk konden genieten van een heerlijk toetje!
Alles bij elkaar was het weer een gezellig dagje heren 1. Hopelijk zijn we volgend jaar weer welkom op deze mooie locatie, maar
alleen met beter weer, zodat we gebruik kunnen maken van het mooie zwembad (en de buikschuiver), waar we nu alleen naar
hebben gekeken.
Iedereen bedankt die heeft geholpen met het opbouwen, afbreken en het regelen van eten en drinken.
Tot slot…….. Erik en Jolanda kei bedankt voor de gastvrijheid!!!!!!!!
Dagje naar Irrland
We zijn om half 10 in Venhorst vertrokken, helaas waren we
niet goed gereden en daarom nogal lang onderweg geweest.
Gelukkig was het super mooi weer, dus was dat snel vergeten.
Toen we een tafel hadden gezocht hebben we groepjes gemaakt,
en toen mochten we gaan spelen. Wij gingen met een hele grote
groep, we zijn naar een doolhof geweest, en naar het zwembad.
Het zwembad was wel een beetje vies, bah. Maar het was toch
leuk. Later zijn we een paar kinderen kwijt geraakt, en
konden we niet meer vinden, die waren in een groepje gewoon
verder gegaan. Toen gingen we lekker frietjes eten!
Helaas mag ik volgend jaar niet meer mee omdat ik ermee ben
gestopt.

Groetjes Lisa Michiels

Vespo jeugdhandbal
Na lang twijfelen en discussiëren hebben we toch de knoop doorgehakt en gaan we proberen om het jeugdhandbal in Venhorst
weer levendig te krijgen. Vespo is op dit moment een mooie vereniging met ongeveer 60 senioren leden. We hebben 2 heren
teams bij het NHV, 1 Dames team bij het NHV, en 2 damesteams bij de recreantencompetitie handballen. Aangezien er nu heel
veel jeugd in Venhorst is vinden we het juist nu de moeite waard om te proberen. Daarom hebben we een jeugdcommissie
opgezet, bestaand uit Harrie v/d Aa, Nico v Deurzen, Danielle van Gog en trainer van Dames 1 Ruud Onderwater. We zijn al
meerder malen bij elkaar gekomen om alles op een rijtje te zetten. Inmiddels heeft Ton Wolf er ook al een
aantal keer bijgezeten en wil de trainingen wel op zich nemen. Op 10, 11, 13 en 14 Juni hebben we in
samenwerking met de school de gymles verzorgt van groep 2 t/m 8. Dit hebben Ruud, Harrie en Danielle
gedaan, en aan de geluiden te horen was het erg leuk geweest. Inmiddels zijn er al brieven via school of
het boekel/venhorst weekblad rondgegaan. We beginnen op dinsdagdag 20 Augustus met de eerste training.
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid gaan gebeuren op het handbalveld (het grasveld bij de korfbalclub) van
17.30 tot 18.30 uur of van 18.00 tot 19.00 uur. Hierover zijn we nog aan het kijken wat mogelijk is. We zullen
de eerste maand buiten trainen. Aanvankelijk van het weer, gaan we vanaf half september binnen trainen in de sporthal van de
Horst. Hier hebben we wel onze voorkeur van tijd aangegeven, maar dit is afwachten of dit ook mogelijk is en wat ons toegewezen
gaat worden. Het eerste jaar zullen we dan ook vooral gaan trainen, maar ook meerdere malen een vriendschappelijke wedstrijd
gaan spelen tegen andere verenigingen in de buurt.
Vanaf 6 jaar mag je bij ons mee komen handballen. Word je voor 1 januari 2014, 6 jaar mag je al na de
zomervakantie komen trainen. Wordt je na 1 januari maar voor 1 juni 2014, 6 jaar dan mag je vanaf 1 januari
mee gaan trainen. De contributie bedraagt €35,- hierbij ben je tevens handballend maar ook kpj lid. Dit wil
zeggen dat je vanaf groep 3 tot groep 8 deel mag nemen aan de mini’s/welpen. Deze komen 1x per 2 weken
op maandag avond van 18.00 tot 19.00 uur samen. Hier wordt dan geknutseld, spelletjes gedaan, als het goed
weer is gaan ze naar buiten etc. Verder mag groep 7 en 8 ook nog deelnemen aan alle activiteiten van het
Dakje. Dit is voor de leeftijd van groep 7 tot 16 jarige. Ze proberen meestal 3 á 4 activiteiten te organiseren. Dit jaar zijn ze al gaan
bowlen en waterskiën.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Danielle van Gog
0492-352524 of jeugd@kpj-vespo.nl

Op een (zwoele) zomeravond…………
Eindelijk was het dan zover, een echte K.P.J./Vespo beachparty aan de Rooye plas met alles erop en eraan. Aan
werkelijk alles was gedacht om er een zomerse party van te maken; Strand, water, een loungehoek, een D.J. en een
heuse coctailbar. In de week van de voorbereiding nog even naar de winkel voor een hippe short, een cool hempie,
een bling bling brilletje anno 2013 en een goeie zonnecremé factor 50, je weet immers maar nooit. Uiteindelijk zijn
we vertrokken in een lang boks met een fleece vest voor de zekerheid. Om ongeveer 21.30 uur aangekomen is het al
gezellig druk en ploffen we eerst nog even neer in de lounge banken bij het water. Aan de pret ogen van de
vroegkomers was al te zien dat de cocktails alleen bestemd waren voor echte mannen. Volgens Marc van de Zanden
was de laatste cocktail van de kaart een echte aanrader, volgens ons was het afbijtmiddel van Rinus van Lieshout
oftewel; smaken verschillen dus ook bij de meer ervaren drinkers van Vespo. Wij besluiten het ‘gewoon’ bij bier te
houden. Even later verplaatsen we ons naar de centrale bar om wat op te warmen en ondanks de temperatuur wat
afkoelt, weet de D.J. het feest voor sommige tot een kookpunt te brengen. Voor een ‘çooling down’ twijfelen PeetJan en Kim een duik te nemen; toch te koud en te nat in Nederland. Uiteindelijk vindt iedereen met een droog pak,
wel dan niet slingerend van de cocktails of met de privé taxi van Ankie zijn weg naar huis en kan de organisatie
terugzien op een geslaagde beachparty……..
Groetjes Walter en Edith Gerrits

Lallen bij Den Tieleman!
Na veel vocht door alle uren training en wedstrijden te hebben verloren dit seizoen, was het de hoogste tijd het verloren vocht
op peil te brengen bij de seizoensafsluiting. Dit jaar weer in den oude vertrouwde Tieleman! Rond een uurtje of 3 waren de laatste
thuiswedstrijden gespeeld en kwamen de nog in topconditie zijnde Dames en Heren de kroeg binnen. Al snel werd er het grootste
glas wat Thea Tielemans heeft achter de bar uit getrokken, om 1 grote pot geld te verzamelen, voor voornamelijk bladen met
biertjes erop en een enkel dorstlessend frisdrankje. Al snel werd buurten al wat harder kweken door dat de muziek een gezellig
standje omhoog werd gezet. Na een tijdje gekanteld te hebben kwam de voorzitter van de KPJ aan het woord om wat mensen te
bedanken voor al hun jaren geweldige inzet bij het Vespo-bestuur. Zo wel de nieuwe als de oude commissieleden: BEDANKT VUR
DEN INZET! Zonder jullie was/is het handballen niet mogelijk! Respect! Rond een uurtje of 6 beginnen de eerst buikjes te
rommelen en alsof Party Service Manders er een neus voor heeft, komt hij deze honger stillen. Met deze keer heerlijke broodjes
kipsaté, shoarma en overheerlijke beenham. Na wat uurtjes buurten en niet alleen bladen bier, maar ook bladen met schotjes
wordt het buurten dan uiteindelijk met wat muziek, lekker lallen! Dit houdt de één wat langer vol dan de ander.
Maar rond half 12 was het mooi geweest en gingen de Vespo-leden moe maar voldaan hun bedjes opzoeken voor weer een
geslaagd seizoen! Hoop jullie allemaal fit en met veel zin om kampioenen te worden na
Venhorst kermis op de eerste training te zien. Om weer van het opgedane vocht af te komen!
Groeten een fanatieke lallerd!

Een week nadat de inschrijving was geopend hadden we al het maximale aantal teams dat mee kan doen bereikt. De
zeskampcommissie kon er dus vanuit gaan het weer een vol programma zou worden. Na een aantal vergaderingen waren de
belangrijkste dingen vastgelegd zoals de tent, discotheek en de spelletjes. De maandag voor de zeskamp begint het dan echt
voor de zeskampcommissie. Als eerste worden er wagens geladen met van alles en nog wat, zoals steigerplanken, verlichting,
koelkasten, gereedschap, zeilen, zwembad, enz. enz. Op dinsdag worden de wagens naar het evenemententerrein gereden en
word de tent ook opgebouwd. De rest van de dagen tot de zeskamp word er met hulp van veel vrijwilligers nog veel meer
materiaal gehaald. Als het materiaal aanwezig is zijn er ook weer een hoop mensen die helpen met het inrichten van de tent en
het opbouwen van de spelletjes. Op zaterdag overdag word de tent klaargemaakt voor de playbackavond. Dit jaar hadden voor
het eerst de loting van playback in de tent en niet als voorheen met de captainavond. Deze opzet is gedaan zodat er vanaf het
begin meer volk in de tent is en dit voor de eerste teams die op moeten treden ook leuker is. Na een avond met 24 playback
acts was de jury er na een half uurtje uit wie de playbackavond had gewonnen (De Pulduikers – Sexy And I Know It).
Op de zondag kunnen de teams bijkomen van een zware playbackavond en de zeskampcommissie ruimt de tent op en gaan
verder met de spelletjes buiten. Als alles zover klaar is word er nog een hapje gegeten en wat gedronken voordat de drukke
maandag begint. s’ Morgens is men al weer vroeg bezig om alles klaar te zetten voordat de teams en de jury komen. Ondanks
dat het weer er niet zo best uitzag viel het al met al nog wel mee, het was dan ook gezellig druk in de tent. Er werd de hele dag
fel gestreden door de teams om zoveel mogelijk punten te halen. Helaas moest een spel al vroeg uitvallen door een technisch
mankement. Als eindspel was er dit jaar de kop van jut. Dit was een zwaar ijzer apparaat waar met een grote hamer op geslagen
moest worden zodat er tennisbal weg schoot. Om ongeveer 16.30 uur was de zeskamp afgelopen en konden de punten geteld
worden, zie hieronder de uitslag. Winnaars gefeliciteerd! Nadat er met veel mensen opgeruimd is konden we om ongeveer
18.30 uur met z’n alle nog wat drinken en terug zien op een goede zeskamp 2013. Langs deze weg willen we alle vrijwilligers,
jury, barpersoneel, de teams. Sponsors, en een ieder die we vergeten zijn hartelijk bedanken voor de geweldige inzet.

Uitslag zeskamp:
1. ’t Gu Nie
2. Buurt de Zandhoek
3. Emanuelle
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Dat we vorig jaar in de Up2Deet schreven
Dat Gert-Jan van de Rijt en Karin van den Tillaart gaan trouwen
Dat ze thuis een groot feest geven
Dat Gert-Jan dit doet in Venhorst en Karin in Hoogeloon
Dat Gert-Jan trouwt met Denise en Karin met Ben
Dat ze nu beide zwanger zijn
Dat we ze een goede zwangerschap toewensen
Dat er in de tussentijd ook nog andere zwanger zijn geworden
Dat er ook weer een aantal baby’s geboren
Dat je deze terug kunt vinden in deze Up2Deet
Dat ik het niet meer bij kan houden
Dat we van plan zijn om een Nieuwjaarsduik te organiseren
Dat we dit in Venhorst op het plein willen doen
Dat we hiervoor nog wat mensen zoeken
Dat die zich kunnen melden bij Addie
Dat Addie alweer 50 is geworden
Dat we namens de KPJ hier een Abraham neer gezet hebben
Dat Marc v/d Z en Astrid nu echt gaan stoppen met het Vespo-bestuur
Dat Marc dit 12 jaar gedaan heeft, en Astrid 6 jaar
Dat we hun enorm willen bedanken voor alles wat ze de afgelopen jaren voor Vespo betekend hebben
Dat er ook bij de mini's-welpen veel leiding stopt
Dat dit Marieke Manders, Marlou v Doornen, Nicole Emonds, Jantien Kemphorst en Noud Meulenmeesters zijn
Dat wij ook hun bedanken voor hun inzet
Dat Camily van Lieshout wel blijft
Dat ze volgend jaar nieuwe leiding hebben Kim v/d Boogaard, Sanne van Sleeuwen, Rosan v/d Putten, Anne v/d
Pas, Maartje Elbers
Dat wij deze dames veel creativiteit en plezier toewensen met de jeugdleden
Dat de mini's-welpen alweer de laatste avond gehad hebben
Dat ze als afsluiting naar Irrland zijn geweest
Dat dit een erg leuke dag is geweest
Dat het dakje is gaan waterskiën
Dat Ralf Machenbach hier ook aanwezig was
Dat enkele dames hiervan onder de indruk waren
Dat ook dit een geslaagde activiteit is geweest
Dat je van beide activiteiten een verslag hebt kunnen lezen
Dat ledenadministratie voortaan door Danielle van Gog wordt gedaan
Dat je dus voortaan bij haar af kunt melden
Dat dit voor zowel de KPJ als voor Vespo-leden geldt
Dat we liever hebben dat je dit niet doet
Dat je dus beter gezellig lid kunt blijven van de KPJ
Dat de vakantie tijd er weer aankomt
Dat we iedereen een fijne vakantie toewensen

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

Tot de volgende “ UP 2 DeeDEET”……

