
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   zomer-editie  2012                                                  Voor KPJ-Venhorst leden 

 

 

Ben jij wel……… 

Data: 

 

4-7 aug. Boekel kermis 

11-14  aug. Venhorst 

kermis 

2 sep. Pleinfestijn 

28-29 sep. Venhorst 

Klinkt  

(fanfare Echo der Peel) 

29 sep. DAK-activiteit 

Sept./okt. Start 

handbalcompetitie 

27 okt. Grote Auw Ijzer 

ophaaldag 

 

 

 

KPJ Venhorst kan terugkijken op een geslaagd zeskamp 
 
Met weken van voorbereidingen kan Venhorst terug kijken op een zeer geslaagde 
Pinksterweekend.  Het zeskamp begon pinksterzaterdag met het jaarlijkse 
playbackavond, waarbij het niveau hoog  was. 23 teams streden om de eerste plaats, 
waarbij er extra punten te verdienen was . Met de acts van : 5 tenoren, Bruno Mars, 
Rinus, Vulcano en Mary Poppins was het zeer spannend. De jury had na lang beraad de 
verlossende uitslag.  De winnaar was de groep Emanuelle.  Bij hun nummer speelde de 
Voice of Holland en Bruno Mars in de hoofdrol. Het was weer een gezellige avond, tot in 
de kleine uurtjes. Op 2de  pinksterdag vond de zeskamp plaats waarbij het weer de 
hoofdrol had. Nadat de zeskamp commissie de laatste hand had gelegd aan de spelen, 
kon zeskamp 2012 beginnen. Met de spelen zoals de stormbaan en pompen of verzuipen 
gingen de teams tegen elkaar op, om uit te maken wie er met de felbegeerde wisselbeker 
naar huis ging. Om 16.15 uur werd het eindspel gespeeld, waarbij van elk team 1 
deelnemer met de meeste adem de punten binnen moesten halen. De deelnemers moesten 
eerst over de wipe-out stormbaan, en daarna nog een stukje over het zwembad. Er werd 
flink gestreden, en de teams zaten niet ver van elkaar af. Nadat het eindspel was 
gespeeld, kon de jury beginnen met het puntentellen.  Het was zeer spannend, want wie 
zou er toch de winnaar van 2012 zijn!! Eindelijk was het zover, en men ging over op de 
prijsuitreiking. Met op de 3de plaats  
De Zandhoek, op de 2de plaats 
Emanuelle, en op de 1ste plaats  
was de groep ’T Gu Nie, die met 
 de wisselbeker naar huis gingen. 

Voor meer info of foto’s van de playback of  
zeskamp kan men terecht op www.kpj-vespo.nl 

Groetjes Kevin Kanters 

Hallo allemaal de tweede Up To Deet van 2012 is klaar. Het redactieteam heeft weer wat schrijfstof kunnen bemachtigen om een 

nieuwe Up2Deet vol te krijgen. In de vorige Up2Deet konden we melden dat het redactieteam waar volop bezet is. Dit kunnen we 

eigenlijk ook van het KPJ en het Vespo bestuur zeggen waar nieuwe mensen bij zitten of mee proef draaien. In deze Up2Deet 

staan weer de vertrouwde berichten zoals, wist u datjes, data, verslagen en nog veel meer. Met Pinksteren hebben we onder een 

stralende zon weer zeskamp gehad. Van deze dag zijn veel foto’s en filmmateriaal gemaakt. Voor de foto’s van de playbackavond 

als de zeskamp kun je kijken op onze website. Van het filmmateriaal is al een half uur te zien geweest op de BLOK. Om deze BLOK 

uitzending nog een keer te willen zien kun je een DVD halen bij de bibliotheek. Maar Rien Kanters is ook een DVD aan het maken 

waar de hele playbackavond plus de BLOK uitzending op staat. Hoe je deze DVD kunt huren, lenen of kopen weten we nog niet 

precies maar daar hoor je nog meer over. Verder is het de tijd van trouwerijen. Een groot aantal leden van onze vereniging gaan 

dit jaar trouwen of zijn al getrouwd. Wij van de redactie wensen hen veel geluk toe in de toekomst en de redactie ziet graag nog 

een uitnodiging tegemoet van hen die nog gaan trouwen. Tot slot wensen wij iedereen en alle die zijn geslaagd van school een 

prettige en welverdiende vakantie toe.     Groetjes van de redactie 

 



 
 

 

 

 

 

DAK organiseert 
Voor alle leden vanaf 15 jaar hebben we een dagje Bobbejaanland geregeld. Een dag genieten van alle attracties die 

Bobbejaanland te bieden heeft. Zaterdag 29 september om 9.00 uur zal de bus vertrekken vanaf het Sint Jozefplein 

in Venhorst. Rond 18.00 uur zal de bus weer richting Venhorst gaan. Kosten; Leden € 10,- Introducé € 25,- 

Geef je, vóór a.s. 14 juli, op bij een van ons of mail naar : DAK@kpj-vespo.nl 
 

EFFE VOORSTELLEN 

Mijn naam  is Mark Janssen 35 jaar woonachtig aan de voskuilenweg 21 in Venhorst, 

getrouwd met Marieke Janssen-Christiaans samen hebben wij 3 kinderen Mauk, 

Menne, Marit en de 4
e
 is opkomst rond half oktober hopen wij weer een klein 

wondertje in onze armen te mogen sluiten. In het dagelijks leven hou ik me bezig met 

het verzorgen en managen van ons bedrijf met vleesvarkens en legkippen. ( mijn 

motto: “breek de dag, tik een eitje, een ei hoort erbij”) Mijn hobby’s: werken met 

dieren,  tennissen, voetballen met de kinderen, slappe klets verkopen met een lekker 

kou pilske erbij. Verder zit ik nog actief in de ledenraad van Rabobank Uden- Veghel. 

Onlangs ben ik gestopt met het AJK (agrarisch jongeren contact) bestuur Uden- Land 

van Cuijk en bestuur trekkertrek Boekel. Dus tijd voor iets nieuws. Sinds kort heb ik 

de taak van voorzitter van het kpj-bestuur op me genomen. Hoe is dat zo gekomen nou 

eerst is er een denktank ontstaan, Addie maakte zich enigszins zorgen over het 

voortbestaan van kpj en ook vespo, hij heeft toen enkele mensen bij elkaar geroepen 

waaronder ook mij en zo is de denktank ontstaan. De denktank bestaat inmiddels uit 4 

vaste mensen Addie bevers, Hans Vondevoort, Maikel Swinkels en Marc vd Zanden en 

daarnaast schuiven er elke keer 2 van het bestuur aan. Wat doet de denktank? 

 
De denktank die brainstormt in de breedste zin van het woord over een bepaald 

onderwerp, als eerste moet er natuurlijk een bestuur zijn, er waren enkele mensen 

die wilde stoppen maar het bleek toch een moeilijke opdracht te zijn om nieuwe 

bestuursleden te vinden. We hebben dus een lijst van personen gemaakt die we 

eventueel konden vragen dit moet mijns inziens altijd via persoonlijk contact 

gevraagd worden, uiteindelijk hebben ze er mij ook voor gevraagd na enige 

bedenktijd heb ik toen ja gezegd. De reden dat ik hier mijzelf voor in wil zetten is 

dat ik de kpj een vereniging vind waar iedereen lid van kan worden jong oud zowel 

sportend Vespo als rustend wordt er van alles voor de leden georganiseerd. 

Verenigingen zoals ook de kpj zijn heel belangrijk om de leefbaarheid in het dorp 

te houden. Kijk bijvoorbeeld naar de zeskamp dat is toch een geweldig evenement 

wat de kpj dankzij de vele vrijwilligers kan organiseren geweldig toch!!! We 

hebben nu met de denktank ook een structuur bedacht die we onlangs aan de 

commissies hebben voorgelegd, dit om de communicatie tussen bestuur en de 

diverse commissies te verbeteren. Ik wil de commissies bij deze nog bedanken 

voor hun steun om dit zo te gaan doen. Zo krijgen wij inzicht wat er binnen de 

commissies speelt en kunnen we prioriteiten stellen voor de komende periode. 

Kortom ik vind de kpj een geweldige vereniging en wil me daar net als vele andere 

mensen voor inzetten. Want mijns inziens is iedereen even belangrijk of  je nu in 

het bestuur zit lid bent of je eigen inzet als als vrijwilliger in een commissie of voor 

een activiteit, we hebben iedereen in de toekomst nodig om een bloeiende 

vereniging te zijn en te blijven. 

De groetjes en tot ziens, 

De Voorzitter 

 

Rob en Marloes zijn 

dringend op zoek 

naar een 

combimagnetron! 

Wie helpt hen hier 

aan?! 

 

 

Prikbord 

mailto:DAK@kpj-vespo.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 15 april gingen de dames van Vespo de uitdaging aan om in Dommelen mee te doen met het kwallenballentoernooi … 

Het was de eerste keer dat we hieraan mee deden en de meesten van ons hadden nog geen idee waar we aan begonnen waren. 

Met onze warme kleren en jassen nog aan gingen we de velden (grote modderbaden met 2 gaten) bekijken… “ok, en nu..?” 

Gelukkig hoefden we de eerste wedstrijd nog niet te spelen en konden we even bij een mannenwedstrijd gaan (af)kijken. Het leek 

op een spelletje rugby zonder regels waarbij het de bedoeling is dat je een zak met zand in de kuil met water van de tegenstander 

(modderbad) moest gooien. We zagen mannen met zak en al in deze kuil duiken en dat bij een gevoelstemperatuur van  5 graden! 

We keken elkaar aan en  vroegen ons af of we ons nog konden terugtrekken.. Na een een kop warme thee (en wat alcohol..) 

hebben we onze moed verzameld en zijn we naar het veld gelopen waar we met enig verzet onze warme kleren uit deden om 

vervolgens blauwbekkend het veld op te lopen.. Toen ging het fluitsignaal, de wedstrijd was begonnen…We hadden ongeveer 3 

seconden nodig om de knop om te zetten. De meiden waar we tegen moesten spelen waren hele fijne, jonge schoolmeisjes die door 

enkelen van ons letterlijk aan de kant gezet werden. Dit moesten we kunnen winnen. Na enkele minuten hadden we de smaak te 

pakken en werd het een echt moddergevecht. We kregen in de gaten dat er toch wel enige tactiek achter dit spel zit, dus werden 

sommigen benoemd als ‘beuker’ en sommige als loper. Dit bleek te werken want we wonnen de wedstrijd! Met geen gevoel meer 

in de voeten, blauwe lippen  en van boven tot onder onder de modder konden we in de tent weer even genieten van een drankje en 

wat muziek.  De wedstrijden daarna waren we nog gretiger (en smeriger..). Wie had dit verwacht, we stonden in de finale! De zon 

werd er inmiddels gewoon bij gefantaseerd en zo gingen we vol goede moed en met een hoop publiek langs de kant de finale in… 

Dit waren geen tengere schoolmeisjes, maar vrij sterke dames die net als wij perse wilden winnen. Het werd een enorm zware en 

lompe wedstrijd waarbij iedereen wel een keer kopje onder ging. Beide teams waren helemaal uitgeput toen Anouk de zak in 

handen kreeg en deze met haar laatste kracht in het gat wist te gooien. . Tot grote ergernis van andere veel meer ervaren teams 

werden we dus WINNAAR VAN HET KWALLENBALLENTOERNOOI!! Het enige waar we toen nog aan konden denken was een 

douche en een biertje. Na een verfrissing (want een douche kon je het niet noemen) kwamen we langzaam weer op temperatuur 

en hebben we er samen nog een mooi feestje van gemaakt. De naam vespo zullen ze hier niet meer vergeten.. Volgend jaar weer 

(bij min. 20 graden…)!!!      Groetjes Josine 

 – Dat Dames 2 veteranen kampioen zijn geworden. 
– Dat we ze alsnog van harte feliciteren. 
– Dat dames 1 alsnog zijn gepromoveerd naar de 2e klasse. 
– Dat dit klasse is dames. 
– Dat we beide teams volgend seizoen veel handbal plezier toewensen. 
– Dat we hopen dat er niet te veel dames zwanger worden. 
– Dat Anouk nog steeds het piemel verbod regelt???? 
– Dat Gert-Jan van de Rijt en Karin van den Tillaart gaan trouwen op 24 augustus. 
– 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 we ze alle 4 een prachtige dag toewensen. 
– Dat we ook alle pasgetrouwde van de laatste maanden ook veel geluk toewensen. 
– Dat we nu eerste vakantie gaan houden. 
– Dat wij van de redactie iedereen een fijne vakantie toewensen. 
– Dat we zeggen tot de volgende Up2Deet. 
– Dat het bestuur bedankt iedereen die zich aangemeld heeft voor glasvezel, 
– Dat dit de kpj per inschrijving 10 euro heeft opgeleverd. 
– Dat Peggy en Lejan  Manders de Ipad met de posteractie hebben gewonnen. 
– Dat we hun hier veel plezier mee wensen. 

 

Beachhandbaltoernooi 

 

Op zondag 10 juni in alle vroegte vertrokken 

we met een sportieve delegatie dames naar 

Heesch om daar deel te nemen aan het 

jaarlijkse beachhandbaltoernooi. Na ons 

verdiept te hebben in de spelregels en de 

tactieken begonnen we vol goede moed aan 

de 1
e
 wedstrijd. We speelden gelijk. Deze 

trend zetten we voort in de 2
e
 en 3

e
 

wedstrijd. De laatste wedstrijd van de dag 

moesten we helaas het onderspit delven. 

Maar goed ook want dit gaf ons de 

gelegenheid om mooi op tijd weer te 

vertrekken voor de andere verplichtingen 

die iedereen nog had. Met een stralend 

zonnetje was het een heerlijke sportieve 

dag. 

                  Groeten van Marloes 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wil je De” UP 2 DEET” alleen via de mail ontvangen? Stuur je e-mailadres naar  

up2deet@kpj-vespo.nl 

 
Tot de volgende “ UP 2 DEET”…… 

Seizoensafsluiting 2012 

Na een jaar handballen met wisselend succes. Zo waren de Dames 2 kampioen en de Dames 
1 tweede. De Heren 1 moesten genoegen nemen met een vierde plek en niet te vergeten de 
Heren 2 een tiende plek op de ranglijst. Konden we op 18 maart de vreugde vieren of de 
teleurstelling wegdrinken op de seizoensafsluiting van 2011/2012. Dit was geregeld in cafe 
D`n Tieleman in Boekel  waar we vanaf 16.00 uur welkom waren. Van te voren nog allemaal 
een wedstrijd handballen de laatste van het seizoen in Boekel gezamenlijk. In tegenstelling 
tot de rest van het seizoen mochten de heren 2 voor de heren 1 spelen zodat we op tijd naar 
het feest konden.De getrainde heren 2 konden zo op een goede manier aan het feest 
beginnen. Na binnenkomst meteen lappen en aan de flessen bier of iets anders als je daar zin 
had. De damesteams volgden al snel waarna ook de heren 1 voorzichtig binnen kwamen 
gedruppeld. Nog uitgeteld van de wedstrijd begonnen zij ook met de seizoensafsluiting. Er 
werd gepraat over ditjes en datjes waar het mis ging of waar het goed ging. Ook waren er 
gesprekken over koetjes en kalfjes of oude koeien die uit de sloot gehaald moesten worden. 
Rond half zes was het lopend buffet van de familie Manders ook aan gekomen. En werd 
enthousiast ontvangen door alle aanwezige  deze waren dan ook niet meer binnen te houden 
en vulde snel hun hongerige magen. De ene nog meer dan andere maar sommige zijn niet te 
overtreffen. Het was weer heerlijk. Toen iedereen zijn buik rond had kwamen er van het 
bestuur nog de mededeling dat ze op zoek zijn naar nieuwe leden voor het bestuur omdat 
Astrid, Richard en Marc er mee willen gaan stoppen dus als er vrijwilligers zijn zij kunnen 
zich altijd melden. Ook was er een  woordje van dank voor de coach en natuurlijk de nodige 
bloemen. Als verassing kregen alle leden namens het kpj bestuur een handdoek met daarop 
hun eigen naam voor het 20 jarig bestaan van kpj-vespo. Daarna werd er tot in de late 
uurtjes gefeest waar de Dames het volgens de traditie hebben afgesloten. Het was weer een 
geslaagd feestje dus organisatie nog bedankt hiervoor. 

Groetjes Gian Derks 

 


