
 
 

Houdoe feest 2011 

Na een jaar van afwezigheid was er eind 2011  

weer een houdoe feest. Het houdoe feest is een 10 tal  

jaar geleden in het leven geroepen als vervanger voor de 

kerstviering. Dit jaar hadden zich 55 personen opgegeven om het 

jaar uit te zwaaien en elkaar alvast het beste te wensen voor het 

nieuwe jaar. Voor een aantal was het niet zo’n goede datum zo 

net voor oud jaar en andere vonden het weer prima zo kon me 

alvast indrinken voor de jaarwisseling. Op deze avond wordt ook 

altijd de uitreiking gedaan van het raden van de auwijzerkilo’s 

zie hiervoor het verslag van ijzer ophaaldag. Ook was er weer 

een spelletje waar iedereen geweldig aan meegedaan heeft 

namelijk de muziekquiz. Er werden stukjes muziek gedraaid 

waaraan een nummer verbonden was. Dit nummer moest men 

dan weer van een bingokaart afstrepen net zolang totdat men de 

kaart vol had. Natuurlijk was er ook weer voldoende gezorgd 

voor een natje en een droogje zoals de welbekende frietkar. 

Aangezien de witte wijn rijkelijk vloeide bij de dames was die al 

snel op. Maar dat was geen probleem men ging gewoon over op 

de moezel. Zo rond de klok van half 4 was de feestzaal bij 

familie Melis bijna leeg en werd er een einde aan gemaakt. De 

volgende dag nog even opruimen met een aantal mensen en kon 

men zich opmaken voor de jaarwisseling. Bij deze willen we nog 

iedereen bedanken voor het slagen van deze avond. Eind dit jaar    

             zal er wel weer een houdoe feest zijn op 28 of 29  

                    december dus houdt deze dagen alvast vrij. 

Groetjes de Houdoe commissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Lente-editie  2012                                                  Voor KPJ-Venhorst leden 

 

 

Ben jij wel……… 

Hallo allemaal het heeft weer even geduurd maar we hebben weer een nieuwe Up2Deet! 

Vanuit de redactie zijn een paar mensen gestopt maar er zijn ook een paar nieuwe  redactieleden toegetreden. Allereerst willen we 

Marijke en Susan hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet van voorheen het Bravotje en nu de Up2Deet. Welkom zeggen we 

tegen Loes en Danielle die het team weer zo goed als compleet maken. Als we terug kijken dan kunnen we zeggen dat we weer een 

paar geslaagde activiteiten hebben gehad in 2011 zoals de zeskamp, ophaaldag auw ijzer, waterskiën met de jeugd en de mini/welpen 

avonden die goed bezocht worden. Het is daarom jammer dat er ook een paar activiteit niet zijn doorgegaan zoals het jeugdkamp en 

het Hallo-feest. Dus in 2012 een nieuw jaar met nieuwe kansen. Zo is er een soort denktank opgericht die de KPJ eens onder de loep 

houdt en mee gaat denken over de problemen en proberen om oplossingen te zoeken. Er zijn al een paar ideeën ontstaan die 

misschien al snel tot uitvoering kunnen komen.    Groetjes Addie, Danielle, Loes, Patricia en Karin. 

 

Hallo, 

Het zwemmen in het Heiderbos  
was suupppppeeerrrrrr!!!!!!!!!!! 
Je had daar een kei leuke wild 
water baan,  
En andere leuke glijbanen,  
Je had er ook leuke zwembaden.  
Je moet echt eens mee gaan. 

Groetjes Kim van de Laar 

Data: 

 

16 maart 

Halfvastenfeest 

 

18 maart         

seizoensafsluiting 

 

8/9 april 

Pasen 

15 april 

Kwallenballen  

(dames Vespo) 

 

26 mei 

Playbackshow 

 

28 mei  

2e pinksterdag 

Zeskamp 

 

17, 18, 19 augustus 

Jeugdkamp 
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Ons 3
e

 lustrum moest natuurlijk niet onopgemerkt blijven. De ervaren en trouwe ijzervreters weten intussen dat ze dan iets kunnen 

verwachten. Het 1
e

 lustrum kreeg iedereen nieuwe eigen werkhandschoenen. Het 2
e

 lustrum een pet met het unieke Auw IJzer 

logo inclusief een warm buffet. Deze keer werd iedereen verrast met een heuse bodywarmer met logo. Wie het eerst komt wie het 

eerst maalt was het devies, want er moest worden gepast bij binnenkomst. Rian ( onze gastvrouw) ontpopte zich als een ware 

winkelbediende. Ze beloofde, ivm het afwezig zijn van pashokjes, tijdens het verkleden niet stiekem te zullen kijken. Nadat 

iedereen was geslaagd was er een opperste stemming. Echter toen het bericht kwam dat de bodywarmers op het einde van de dag 

weer moesten worden ingeleverd temperde het enthousiasme danig. Maar dat was gelukkig een flauw grapje van Hans vd 

Vondervoort zelf, die overigens tot verbazing van Rian Melis een keer op tijd was. Alle andere keren was hij wel al bezig in Boekel 

met trekker en wagen en al voor 9 uur, maar dat had Rian niet in de gaten. Deze keer had hij de trekker en wagen al een dag 

eerder gebracht waardoor hij er met zijn auto en kar veel sneller kon zijn. Hans was er samen met zijn oudste zoon Jorg, die zijn 

debuut maakte. Helaas moest er over de bodywarmer nog een veiligheidsvest plus handschoenen en pet, het is een hele installatie. 

En dan te bedenken dat het lenteachtig en prachtig weer was. Met ± 18 °C werd het voor menigeen te warm tijdens het verloop van 

de dag. Ondanks de afspraak van 9 uur aanwezig was om ± 10 uur iedereen bij de coördinator Addie “de Kei” Bevers geweest en 

op pad met hun eerste route. Er werd acuut begonnen met ‘De Stroat’ en het industrieterrein. We hadden toch weer ± 8 

jeugdleden gecharterd om belletje te trekken. Dit alles onder bekwame leiding van onze gouwe Willie van Oort. Onderweg is er 

vanalles gebeurd wat niet te beschrijven is en ik kom erachter; ze vertellen het ook niet allemaal tegen mij. Maakt niet uit, als ze 

maar lol hebben. En als ge ze dan trots terug ziet komen met een volle kar of wagen dan zegt die lichaamstaal en/of gezicht genoeg. 

Dan zien wij dat het goed is. Professioneel wordt er gelost met de hand en loaders met medewerking van Erik ‘dun durdouwer’ en 

Gerard ‘kommarop’. Speciale attentie voor Hans Rovers alias ‘Hans dun Beuker’, want die had eigenlijk deze dag nog een andere 

leuke gelegenheid die hij liet schieten omdat hij geen vervanger kon vinden voor het kraanwerk. Heino vd Heuvel onze 

‘kiloknaller’ had toch voor de gelegenheid weer een trekker gecharterd en een wagen met bodem in elkaar geflanst. Willie Bevers 

alias ‘Willie knaoit nooit’ heeft onderweg denk ik te weinig kunnen jutten, of het moet zijn dat ie die kar achter zijne auto en nog 

niet aan had hangen toen ie kwam. Jasper Vermeer en zijn kameraad Ferdie Schapendonk hadden ook ne skônne dag samen. 

Bekant voor het eerst had Jasper wat te laden en Ferdie wat te lossen thuis, namelijk skôn rijplaten. De jeugd zag ik ook nog zich 

uitleven op ene auwe thuiszorg scooter, waarbij ze alle agressie kwijt konden en veel lol hadden samen. Ook hebben ze van 

allerhande attributen uitgeprobeerd die aangeleverd werden; 1 poot-springers, 1 wiel-fietsen, komplete wielrenfietsen zonder 

banden, enz. De massagetafel van Maaike Derks bleef ongebruikt terwijl er nog werkende ontharingsapparaten werden 

aangeleverd. De debutanten Ramon en Damien ( beide nog geen lid) hebben zich ook goed vermaakt en gingen naar huis met een 

complete mountainbike. Volgens moeder Vissers ( van Erik Vissers) hebben we er weer 1 of 2 leden bij want ook volgende keer 

willen ze weer meedoen. Het aantal koelkasten en diepvriezen wordt als maar meer en meer, echter de geur ook. Ze worden niet 

allemaal van te voren helemaal leeggehaald, of het moet zijn om de lijkengeur te verdoezelen. Want het lijkt erop dat we nogal wat 

bewijsmateriaal van lugubere onopgeloste moordzaken opruimen. Zo is volgens delictfotograaf P.R. vd Aa al menigeen 

zaaknummer nl. BG 3005 en SJ 3006 van Willem H. bij ons in de ijskast gegaan, wordt vervolgd….. Maar nu even serieus. Al met 

al en des al niet te min maar ook met alle respect moeten we helaas ook constateren dat het er niet gemakkelijker op wordt om het 

volk bij elkaar te krijgen. De eerste jaren hadden we 65-70 personen nodig en deden we ook beroep op niet-leden, maar na enkele 

jaren was dat niet meer nodig. De laatste jaren kunnen we af met 45 tot 50 personen maar hebben we toch weer een beroep 

moeten doen op niet-leden. Dat is toch een signaal voor ons als organisatie. Ik neem ook waar dat het aantal mensen dat de 

eindstreep haalt, dus de friet, steeds minder wordt. Men vertrekt eerder om allerlei redenen. Dit is ook een duidelijk signaal. Als 

we het niet gezellig en saamhorig kunnen houden tot de eindstreep, dus met voldoende mensen, dan is dit het begin van het einde 

van de jaarlijkse grote ophaaldag. Wij staan open voor ideeën, dus meldt het bij Hans vd Vondervoort, Mari Melis, Gerard vd 

Elzen of Willie van Oort. Het valt verder op dat we de laatste jaren geen “ratten”, d.w.z. auw ijzer boeren, op de weg tegenkomen 

die we dan weer moesten opsporen en verjagen. Uit geluiden in het veld horen we dat deze 1 a 2 dagen eerder de ronde doen in 

Venhorst. In hoeverre dit een feit is kan ik ook niet zeggen. Maar het zou zo maar kunnen en is ook niet te voorkomen. Hier heb 

je natuurlijk meer last van naar mate de prijs van auw ijzer hoger is. Maar als het waar is scheelt het al gauw een paar ton ijzer. 

Mede hierdoor hebben we dit jaar tot nu toe van alle jaren het minst opgehaald, wat dus eigenlijk niet een grote verrassing is gezien 

de omstandigheden. Toch zijn we bezig geweest tot ± 15.00 uur waarna we met de diehards van ± 15.30 tot ruim 18.00 uur nog 

hebben nagetafeld en afgedronken. We mochten weer terugkijken op ene skônne dag, met geweldig skôn weer, we hadden zelfs 

wel buiten kunnen zitten als het had gemoeten. Ik hoop dit jaar de prijzen wel uit te kunnen reiken op een Houdoe of Hallo party. 

De winnaar van het auw ijzer isKevin Kanters. Hij mag zich Mister Auw IJzer noemen. 

 

Namens de Auw IJzer Commissie, 

Hans van de Vondervoort. 

 

 



 
 

 

  

Commissiefeest 

Op zaterdag 4 februari werd er van alle commissieleden van de KPJ verlangd zich om kwart voor zeven te 

melden bij de Brabantse Hoeve in Volkel. Met een gevoelstemperatuur van -20 °C!!! trotseerden we de kou, 

enkele bikkels onder ons zelfs met de fiets ;-).  

Bij de Brabantse Hoeve werden we verwelkomd met een drankje waarna we onze eigen pizza’s mochten 

gaan bakken. In een keuken achterin stond een grote werkbank waar we onze deegbollen mochten 

platslaan en uitrollen tot volwaardige pizzabodems. Beginnend met een soeplepel tomatensaus versierden 

we onze bodems met allerlei verse groenten, vlees en vis naar keuze. Afgetopt met flink wat kruiden en kaas 

was het nog een hele kunst om die perfect ronde bodem in z’n geheel, zonder te vervormen en zonder te 

knoeien op de pizzaschep te krijgen. De één beheerste deze techniek beter dan de ander. Buiten stond onze 

gastheer bij de gloeiendhete oven te wachten om onze pizza’s in het vuur te schuiven. En na slechts een 

paar minuutjes konden we al genieten van onze zelfgemaakte, steenovengebakken, verse pizza. Heerlijk! 

 

 

Na een tweede ronde, het afscheid van mij als bestuurslid (nog bedankt fur die bloeme, ze hebben het 

overleeft en heb er erg van genoten!) en wat drankjes werd er door een aantal besloten om de gezelligheden 

voort te zetten in d’n Tieleman. Dus nog een keer door de ijzige kou, de bikkels weer op de fiets, richting 

Boekel. We hadden geluk, want bij d’n Tieleman was net een bandje helemaal los aan het gaan, dus had 

Addie toch nog een soort van Peelsessie te pakken. De tweemansband speelde het dak eraf en zong de 

sterren van de hemel en we swingden de pan uit (dit stukje heb ik iets overdreven…..) Nadat de band alles 

had gegeven en helemaal uitgeput het podium verliet, gingen wij van de KPJ natuurlijk nog even door, ja 

zelfs Thea Tieleman stond mee te dansen op de dansvloer. Errug gezellig! Langzaam, en één voor één 

hielden we het voor gezien en druppelden we naar huis. De geruchten gaan de ronde dat de laatste om 7 

uur thuis was. Dus dat moet wel gezellig zijn geweest toch? 

Iedereen bedankt voor de mooie avond! 

Groeten van Marloes 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini’s - welpen 

 

Maandag 6 Februari stond in het teken van de Carnaval. 

Iedereen was verkleed. Er waren clowns, politieagenten, 

danseressen en nog veel meer. Er werden verschillende 

spelletjes gedaan. Om even bij te komen kreeg iedereen wat 

chips en drinken. Tot slot werd er nog een stoelendans 

gedaan. 

 

De volgende data is het weer minis welpen: 

19 maart, 2 april, 16 april, 14 mei, (laatste keer) 

 

Wist u… 

… Dat we in oktober weer de jaarvergadering hebben  
     gehad. 
… Dat de opkomst hoger was dan vorig jaar. 
… Dat we daar zeer blij mee zijn. 
… Dat er zich weer een paar mensen gemeld  hebben voor  
     de diverse commissies. 
… Dat we daar ook zeer blij mee zijn. 
… Dat Hanneke vd Bosch gaat trouwen (11 mei). 
… Dat Franklin en Judith gaan trouwen (29 juni). 
… Dat Inie Jonkers gaat trouwen (6 juli). 
… Dat wij deze mensen een geweldige dag toewensen. 
… Dat wij van de redactie en velen van jullie wachten op  
     een uitnodiging. 
… Dat Peet-Jan dit jaar 12,5 jaar getrouwd is. 
… Dat we hier ook een uitnodiging voor een groot feest  
     van verwachten. 
… Dat dames 2 dit jaar kampioen geworden  is.  
… Dat het dames 1 helaas niet meer gaat lukken om  
     kampioen te worden. 
… Dat er nu dus 3 dames teams zijn. 
… Dat dit komt omdat er bijna niemand zwanger is. 
… Dat volgens Anouk het piemel verbod opgeheven kan  
     worden. 
… Dat Jan en Kim van Boxmeer in verwachting zijn. 
… Dat zij dus niet goed geluisterd hebben naar het   
     piemelverbod. 
… Dat de dames op zoek zijn naar een nieuwe     
     trainer/coach. 
… Dat komt omdat Wil besloten heeft te gaan stoppen. 
… Dat we hem veel succes wensen bij een andere club. 
… Dat er een enthousiaste denktank- commissie bezig is  
     voor de toekomst van de KPJ. 
… Het KPJ-bestuur de schouders er onder zet voor het  
     behoud van de KPJ. 
… H et nieuwe info boekje op de site staat,  
     www.kpj-vespo.nl 
… De uiterste afmelddatum voor spelende leden (Vespo)  
     30 juni 2012 is. 
 

 

“FF roddelen!” 

Dames 2 kampioen! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”…… 

Op 19 november 2011 zijn we met het DAK naar Amsterdam geweest. De opkomst was wat aan de lage kant, maar dat heeft de 
pret niet gedrukt. Met een groepje van 26 vertrokken we om 12.00u op het plein in Venhorst met de naar Amsterdam. De 
organisatie had goed gezorgd, en allemaal lekker drinken en snoeperij voor in de bus meegenomen. Eenmaal daar moesten we een 
stukje lopen naar de Amsterdamse Dungeon. Een blik terug in de tijd met een verhaallijn van ongeveer 11 verschillende shows. Er 
werd eerst een foto gemaakt, met allemaal attributen zoals bebloede benen, een schedel enz. Eenmaal binnen konden we niet meer 
terug. We moesten even wachten, maar daar kwam de eerste slavendrijfster al aan. Wij werden allemaal graftakken genoemd en 
werden in 2 groepen de lift in gestopt en naar beneden gestuurd. Daar kwam de groep wel weer samen. Hier stonden we oog in oog 
met een martelaar waar het eerste gegil al begon. Addie mocht naar voren in de strafstoel gaan zitten, waar voor werd gedaan 
waarmee ze vroeger gemarteld werden. Daarna kwamen we in een café terecht waar het dit keer Harrie (Joep noemde hij zichzelf) 
mocht komen, hij tekende een contract waardoor we allemaal onder aan dek van een schip moesten gaan werken. Hier bleek Gerard 
(Hans) de pest te hebben. We kwamen nog bij een bloedrechter die Marloes (Chantal) had zien dansen als een heks om 
middernacht op het plein van Amsterdam, daarna mochten Suzan & Marieke (Chantal&Chantal) ook nog even voor de bloedrechter 
verschijnen. Daarna kwamen we in een ruimte waarbij alle deuren begonnen te klapperen en het ineens pikdonker werd. We moesten 
vluchten waarna we in een spiegellabyrint kwamen. Volgens mij liepen we elke keer het zelfde rondje maar goed, de spiegeldeur werd 
weer geopend en konden onze weg voortzetten. Tot slot kwamen we nog bij een achtbaantje, wat best mee viel. Om van de schrik 
bij te komen hadden we nog een rondvaart over de grachten gemaakt, wat toch wel lekker rustig was en je gezellig met iedereen kon 
kletsen. (helaas heb ik het verhaal van de rondleiding zelf niet mee gekregen omdat wij buiten op het schip zaten en hier geen 
boxen hingen). Tot slot zijn we nog gaan eten in buffetvorm. Dat was erg lekker en goed verzorgd. Voor ieder wat wils. Tot slot 
gingen we weer terug met de bus naar Venhorst, waarna er nog een klein groepje het gezellig hebben afgesloten in D’n 
Breijenburg. Organisatie bedankt……..  
                                             Groetjes van het nieuwe redactielid Danielle van Gog 

 


