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De Klos.... 
van Willem 
Overeem. 
 
Tja, waar zal ik be-
ginnen? Bij het be-
gin dan maar. Ik 
ben geboren en ge-
togen in Baarn, heb 

3 broers en een zus boven mij en was dus de jongste 
thuis. Ik kom uit een, al zeg ik het zelf, muzikale fami-
lie. 
Mijn moeder speelde heel mooi orgel. Zo’n oud harmo-
nium, ik zie het nog in onze tussenkamer staan. 
Mijn vader speelde vanaf zijn vroege jeugd trompet/
cornet bij Crescendo in Baarn, waar hij meer dan 60 
jaar lid van was. Hij gaf ook trompetles en  speelde veel 
in de kerk met bijzondere diensten, zoals kerstmis en 
trouwerijen.  
Ook blies hij de Last Post tijdens de dodenherdenking 
met de kranslegging bij het monument voor het station 
Baarn. Wat was ik trots. 
Mijn oudste broer Aad speelt alle saxen (en hoe!!) plus 
een beetje piano en gitaar en mijn broer Siebe de trom-
bone. Zij spelen o.a. in de Hammerfield Stompers en 
zijn regelmatig in de omgeving te beluisteren. 

 
2 keer per jaar, 
op de zondag-
middag na de 
aanvang van 
de zomer-of 
wintertijd, spe-
len ze in Artis-
hock. Zéér de 
moeite waard 
om dan eens te 
gaan luisteren! 

Mijn broer Jan speelt klarinet en mijn zusje Mieke 
speelde dwarsfluit. 
 
En ik, ja ik pielde een beetje op een trompet van mijn 
vader. Hij bracht mij de grepen bij en zo speelde ik alles 
een beetje na: sinterklaasliedjes, kerstliedjes,  enz. 
Mijn vader trachtte mij les te geven en mij muziek te 
leren lezen. 

Tja, maar ik vond dat maar veel te lastig en speelde lie-
ver uit mijn hoofd. Eigenwijs!!! 
Nu denk ik nog vaak: had mijn vader mij maar meer 
achter m’n reet gezeten…! 
Ieder jaar met kerst nam ieder zijn muziekinstrument 
mee en werden er met het hele gezin  kerstliederen ge-
speeld. En ik, ja ik kon geen muziek lezen en was ook 
niet gewend om samen te spelen en raakte natuurlijk in 
de war…. 
 
Vervolgens ging ik op mijn 19de naar de politieoplei-
dingschool (toen nog 1 jaar intern) en van trompetspe-
len kwam niet veel meer. Na het halen van mijn politie-
diploma verhuisde ik naar Sliedrecht waar ik 19 jaar bij 
de gemeentepolitie heb gezeten.   
Daar leerde ik mijn vrouw Coby kennen, met wie ik nog 
steeds gelukkig ben. 
Wel een heel moeilijke start, met veel ziekte van Coby. 
“Ieder nadeel heb zijn voordeel”, aldus een bekende 
voetballer: we zijn door al die ellende wel zeer naar el-
kaar toe gegroeid. 
Na een aantal jaren was het eindelijk verantwoord dat 
wij een kind konden krijgen. 
Onze zoon Erik werd geboren, een heerlijk kind. Inmid-
dels een bink van 25 jaar die nu met zijn verloofde Sa-
rah in Huizen woont.     
 
Zoals bij velen, wilden ook wij (Coby is in Hilversum 
geboren) weer terug naar onze geboortestreek en dichter 
bij de familie gaan wonen. 
Het lukte mij, om vlak voor de grote politiereorganisa-
tie, eind 1992 bij de gemeentepolitie Soest te komen 
werken en wij verhuisden naar Soest. Helaas waren 
mijn ouders inmiddels overleden. 
Sinds 1999 ben ik werkzaam bij het Verkeershandha-
vingsteam van de Verkeerspolitie Utrecht. 
 
Heel leuk werk: veel 
op de motor (hobby 
= werk..!!) en met de 
onopvallende video-
auto in de héle pro-
vincie Utrecht met 
het doel om de ver-
keersveiligheid te 

(Vervolg op pagina 6) 
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PVO Nieuws verschijnt 6 x per 
jaar in een oplage van 250 stuks. 
Het blad wordt verspreid onder de 
leden en donateurs van de Mu-
ziekvereniging PVO. 
Neem contact op met de heer 
Hooft 
telefoon: 035-6021685 voor infor-
matie over tarieven en mogelijk-
heden.  
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Het Vleescentrum 
v.o.f. Westeneng 

Voor de kwaliteit die vroeger zo 
gewoon was 

Naast onze ambachtelijke vleesprodukten verzorgen wij graag voor U:  
* 

Uw Vlees—Vleeswaren—Gourmet—Fondue—Steengrill en diverse  
Saladeschotels  

Barbecue specialiteiten—Bittergarnituren—Warme en Koude buffetten 
 

 Winkel geopend op:  
 
 Donderdag , Vrijdag en Zaterdag 
 Birkstraat 49, Soest.  
 Telefoon: 035-6012477 
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vergroten. En ik moet zeggen, het lukt ons aardig. 
Met die videoauto ben ik wel eens te zien bij 
“Wegmisbruikers”. Heel apart om jezelf op TV te zien. 
 
Tijdens de periode bij de politie in Soest speelde ik af 
en toe op mijn trompetje mee met een soort 
“gelegenheidsorkest” bij het sinter-
klaasfeest van de Soester Politie-
Sportvereniging.  
Via Hans van ’t Veer kwam ik in 
contact met PVO. 
Het begon weer te kriebelen en ik 
kreeg weer zin om opnieuw muziek 
te gaan maken, maar óók om muziek 
te leren lezen. Én om samen met an-
deren te spelen.  
Een nieuwe uitdaging. 
Maar dan echt helemaal nieuw, dus 
ook een ander instrument.  
Met de achterliggende gedachte dat 
het leren spelen en leren lezen gelijk op zou gaan en zo-
doende een stimulans zou zijn om door te zetten. Ik 
koos voor de Alt saxofoon. 

 
Ik werd lid van PVO en 
Joop Oversteegen  mijn 
docent. (Heel)Veel oe-
fenen en heel veel ge-
duld van Joop (nog be-
dankt!).  
 
 
 

Uiteindelijk met enige schroom meedoen met het leer-
lingenorkest. Pfff.    
En later natuurlijk met het grote orkest, met nog meer 
schroom. “Gewoon meedoen, dan komt de rest vanzelf 
“, werd er gezegd. JaJa, dacht ik.  Maar “ze” hadden ge-
lijk.  
Ik speel met veel plezier met een gezellige en enthousi-
aste club mensen. 
Een club met veel nevenactiviteiten en 
muzikale “zijwegen” zoals 
WBAWWW, de Blaaskapel en natuur-
lijk de BigBandBlow. 
Met deze laatste club zou ik ook nog 
wel eens willen meespelen….. 
 
Heel af en toe pak ik nog wel eens het 

pockettrompetje of de Bugel, welke ik van mijn vader 
geërfd heb. En dat klinkt 
toch ook wel weer lekker.  
 
Wie weet, weer een nieuwe 
uitdaging? 
 

Ik geef de Klos door aan mijn naamgenoot en Muziek & 
Motorvriend: 
 
Willem van de Born, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alias Willem aus Holland. 
 
Vriendelijke groeten van Willem Overeem. 
 
 
 

Oplossing op pagina: 14 
 



Zoekt u een betrouwbare occasion ? 
Uitstekende garantie. 
Waar financiering altijd kan ? 
En goede inruilprijzen ? 
 
Dan moet u bij AUTO-NIEHOF zijn ! 
Altijd ± 40 occasions in voorraad ! 
Waar service nog gewoon is ! 
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Reparatieatelier voor Uur-
werken en Horloges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ereprijsstraat 59 
3765 AD Soest 
Postbus 410 
3760 AK Soest 
Telefoon 035-601 95 60 
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 De beste wensen………………. 
 
Je hoort het nog steeds om je heen. 
En dat hoort er in het nieuwe jaar natuurlijk ook bij! 
Alleen.....het is zo kortaf:  3 woorden. 
En wat wens je dan? 
Of heb je zelf wensen? 
 
Daarom –bij deze- mijn beste wensen voor PVO; 
uitgebreid en toegelicht! 
 
♣ allereerst een GOEDE GEZONDHEID; dat lijkt af-

gezaagd, maar blijkt wel heel erg belangrijk. Een 
paar van onze PVO-ers hebben dat in 2006 zelf “aan 
den lijve” ondervonden. Vooral aan deze mensen de 
beste gezondheidswensen. 
 

♣ veel NIEUWE EN LEUKE MUZIEK toegewenst! 
Want daar doen we het toch allemaal elke week (en 
nog veel vaker) allemaal voor. 
 

♣ Veel WIJSHEID en PLEZIER toegewenst aan de 
nieuwe voorzitter. In maart kiezen we met elkaar 
een nieuwe voorzitter. De man/vrouw die “de hamer 
overneemt” zal met nieuwe ideeën komen en soms 
(lastige) knopen moeten doorhakken. Maar het is 
ook erg leuk om te doen. 
 

♣ Veel NIEUWE PVO-ers toegewenst. Het ledenaan-
tal daalt langzamerhand; nieuw en jong talent laat 
nog even op zich wachten. Toch zullen we met el-
kaar PVO moeten promoten en nieuw talent werven. 
 

♣ SUCCES VOOR DE BLOKFLUIT-GROEP. Het 
bestuur is bezig om een blokfluitgroep binnen PVO 
op te zetten. Nieuw talent kan beginnen op de blok-
fluit en zo in de toekomst “doorstromen” naar even-
tueel andere instrumenten. Het PVO-verenigings ge-
voel hebben ze zich dan al eigen gemaakt. 

 
En dan uiteraard een beetje geluk, een beetje vrolijk-
heid en veel mooie momenten in 2007! 
 
 
Peter Smeets 
Voorzitter PVO 

� Het idee voor de wistudatjes is geboren in het jaar 1996; 
� Deze rubriek voor het eerst werd aangekondigd in het 

begin van het jaar 1997. 
� We nu aangekomen zijn aan het eind van het jaar 2006; 
� De rubriek dus zo’n 10 jaar bestaat, 
� Er inmiddels een kleine 1000 wistudatjes werden opge-

tekend; 
� Het aanbod nieuwe wistudatjes aardig teruggelopen is; 
� Het steeds moeilijker wordt om een wistudatje op te te-

kenen die niet al eens bekend gemaakt is; 
� Het optekenen en omschrijven van wistudatjes daarom 

steeds meer tijd kost om te voorkomen dat het niet te-
vaak om de zelfde personen of onderwerpen gaat; 

� Ik daarom heb besloten met deze rubriek te stoppen….; 
� Het een ander vrij staat deze rubriek over te nemen; 
� O ja, wat U natuurlijk nog niet wist en zeker wil weten; 
� Leo Vertellingen is een pseudoniem voor Leo Verlaan. 

Echt waar. 
 
Dat wist U allemaal niet??, Dan weet U dat nu ook weer.  
Weet U nog een "Wist U datje", dat wij nog niet weten 
maar dat iedereen zeker moet weten, laat het mij dan weten 
opdat de volgende keer iedereen het weet. Het is maar dat 
U dat weet 

 

 

Naschrift redactie 
Als het weer tijd was om PVO-nieuws te draaien vroe-
gen wij aan Leo V: Heb je de wist-u-datjes al klaar?  
Waarop Leo iedere keer zuchtend vroeg: Voor wanneer 
moeten ze dan klaar zijn? Wij wisten dan dat Leo de he-
le verdere week ‘s avonds zat te puzzelen met zijn aan-
tekeningen in zijn kleine maar vermaarde boekje, om er 
iedere keer weer in te slagen de gebeurtenissen binnen 
onze vereniging zeer treffend op te tekenen.  
 
Leo, namens geheel PVO bedankt voor je vele bijdragen 
aan hét nieuwsblad van onze vereniging.   
 
Leo en Marcel.  
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PVO is going to Denmark again 
 
19 oktober 2006. Rond 21.00 uur begint de Rembrandlaan 
langzaam vol te stromen. Een strook van zo’n 50 meter is 
voor het PVO gebouw met afzetlint afgezet zodat de bus daar 
straks ongehinderd kan parkeren.  Er staan nog maar een paar 
PVO-ers maar er staat reeds een berg bagage gelijk die van 
een complete bus vol ouden van dagen die minimaal 2 weken 
naar Tor-
remolinos ver-
trekken. Tas-
sen, instru-
menten, kus-
sens, slaap-
zakken. Je kan 
het zo gek niet 
bedenken of 
iemand heeft 
het wel bij 
zich. Als dat 
maar goed 
gaat met de 
bagageruimte 
in de bus. Zo tegen 21.30 uur is de berg niet meer te overzien. 
Daar arriveert de bus met onze chauffeur “Dirk”. Er gaan 32 
personen mee terwijl er plaats is voor 51 personen. Dus baga-
geruimte geen gebrek en bovendien kunnen we dan lekker 
ruim in de bus zitten….. Niet dus. Als de helft van de bagage 
in de bagageruimte is gepakt is de bagageruimte vol. Dirk 
doet nog enkele verwoede pogingen er wat bij te proppen 
maar er blijft toch een aanzienlijk deel over. Dat moet dan 
maar in de bus. Nou ja, er gaan veel makke schapen in een 
hok. Lekker kortjes bij dichtjes. Hoewel, enkelen hebben toch 
een ruime 2-persoons zitplaats voor zichzelf weten te bemach-
tigen. Dat zal met voorbedachten rade zijn. Klokslag 22.03 
uur vertrekt de bus richting Ebeltoft. We zijn nog niet uit het 
zicht van de zwaaiende familieleden en kennissen verdwenen 
of de eerste tassen gaan reeds open. Elwin haalt een kompleet 
verrassingspakket uit zijn tas. Dat moet werk van zijn kinde-
ren zijn geweest. Waarschijnlijk hebben die veel voorpret ge-
had. Jammer dat zij nu niet het gezicht van hun vader kunnen 
zien. Nadat door deze en gene de nodige dorstopwekkende 
zoutjes zijn uitgedeeld moeten de kelen natuurlijk  gesmeerd 
worden. Toevallig hebben de meesten hier wel op gerekend. 
Ook onze chauffeur Dirk. Deze heeft vele dranksoorten inge-
slagen die tegen een schappelijke prijs gekocht kunnen wor-
den. Ook Irma heeft wat drinkpakjes meegenomen. Je weet 
wel, van die pakjes waar een rietje bij zit. Die je ook aan klei-
ne kinderen geeft maar dan direct met de mededeling er bij 
dat ze vooral NIET in het pakje moeten knijpen. Maar ja, als 
je dat je kinderen leert, wil dat nog niet zeggen dat je zelf de 
gevolgen al kent…..Niet in knijpen Irma….. Te laat. Het 
bloesje van Irma zit reeds onder de frisdrank.  

           We zijn inmiddels 3 kwartier onderweg. De stemming 
zit er goed in. Erica ligt in een stuip en steekt de hele bus aan. 
Nou is er niet veel voor nodig om Erica aan het lachen te krij-
gen maar als de halen zo diep uit haar keel komen dat de na-
vel als klankbuis gaat dienen dan zal er wel iets aan de hand 
zijn. Inderdaad, Cees kruipend over de vloer op zoek naar zijn 
fles wijn. Hij is zijn fles verloren. Zes stoelen verder vindt hij 
zijn fles. De kurk zat er nog goed op en toch was hij al half 
leeg,  Altijd al gedacht dat “De fles” een grote rol speelde in 
heel zijn droef  bestaan. Plotseling wordt mij een glaasje Jä-
germeister aangereikt. Dat smaakt goed en hij is nog ijs en 
ijskoud ook. Met dank aan Jan. De echte die-haerts komen nu 
naar boven. Na een flinke worsteling van 20 minuten heeft 
Irma d’r kussen eindelijk in een houtgreep geklemd waar die 
voorlopig niet meer uit zal komen. Esther is ook plotseling 
opvallend stil geworden. Hettie is de binnenkant van d’r oog-
leden driftig aan het bestuderen. En dat terwijl we Nederland 
nog niet uit zijn. Bikkels zijn het.  
           Bij de grens even een korte stop. Dirk wil het land niet 
uit zonder een volle dieseltank. Dat komt goed uit want de 
temperatuur in de bus heeft tropische waarden bereikt. Even 
doortochten. Nee hè, ligt er 
daar eentje met d’r tanden 
een geluid te veroorzaken 
waar een ratelslang jaloers op 
zou worden. . Ze heeft het 
koud!!! Ik zal maar niet zeg-
gen wie dat was. Dat vindt 
Monica niet leuk. Als de bus 
weer gaat rijden heeft ze in-
middels een fleece deken we-
ten te bemachtigen. De slaap-
muts is tot over d’r oren ge-
trokken. Opgerold als een 
katje ligt ze heerlijk te knor-
ren. De rest van de nacht is 
ze niet meer aanspreekbaar. 
Totaal van de wereld. Na eni-
ge tijd wordt de DVDspeler aangezet en gaat de verlichting 
uit. Er valt dus even niets te schrijven. Het wordt steeds stiller 
in de bus. Alleen Cees kletst nog maar dat doet hij altijd. Zo 
tegen 02.00 uur een stop in Duidsland. Even de Shell shop 
binnen en een lekker bakje koffie. Daar knap je van op. Jan 
koopt een broodje ondefinieerbaar. Is kennelijk de vorige och-
tend al klaar gemaakt. Jan neemt er een hap van en aan zijn 
gezicht te zien vindt hij het kennelijk erg lekker. O nee. Ver-
keerd ingeschat. Hij probeert er nog enige smaak aan te bren-
gen door drie zakjes mosterd erop leeg te knijpen die hij van 
de toonbank heeft gepakt. Dat was een verkeerde actie van 
Jan. De serveerster met een omvang waar een olifant jaloers 
op zou worden kijkt Jan met een vernietigende blik aan. Of hij 

(Vervolg op pagina 10) 



Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Pagina: 10 Juni 1999       Januari 2007 

(Vervolg van pagina 9) 
dat de volgende keer toch maar even wilde vragen.  Met veel 
moeite gaan de kaken van Jan op en neer en met een beetje 
fantasie smaakt het best (de mosterd) En dat voor 5 euro. We 
lopen nog even door de Shell shop en daar ziet Adri een rek 
met stropdassen. Toevallig hangen daar 
ook stropdassen met hele mooie motor-
afbeeldingen. Adri begint al te gniffelen. 
Wel redelijk aan de prijs. Maar het zal 
zijn geld dubbel en dwars waard zijn. 
Adri koopt er eentje. Eéntje, want Cees 
zal hem wel niet mooi vinden. Net als 
dat motor T-shirt uit Coo in België. Te-
rug in de bus wacht Adri tot de bus weg 
rijdt en gaat dan triomfantelijk voor 
Cees staan en zijn nieuwe stropdas om-
doen. Inderdaad. Geslaagd. De stropdas 
heeft zijn geld nu al opgebracht. Cees 
slaat op tilt. Zijn ogen knallen uit zijn 
kassen “Hoe kom je aan die strop-
das ???, Je hebt er toch ook wel een voor 
mij gekocht !!! Nee, ik dacht je zal hem wel niet mooi vin-
den… Als het aan Cees lag  had de bus direct rechtsomkeert 
gemaakt maar gelukkig lag het niet aan Cees. Dirk tuft rustig 
door richting Denemarken. De rust keert langzaam terug.  Na 
verloop van tijd is vrijwel iedereen in slaap gevallen. Alleen 
Cees is nog aan het kletsen. Maar dat doet ie altijd. Dus mis-
schien slaapt hij óók wel. 
           Bij de volgende stop zijn we in Denemarken net over 
de grens. Jan gaat een bakje koffie kopen bij het tankstation 
en hoopt zo dat blok beton in zijn maag van de vorige stop 
iets te verlichten. Hij betaalt met 100 kronen en krijgt er 60 
terug. Dat is dus � 5,20 Jan. En dat terwijl Dirk in de bus 
koffie heeft voor � 0,80. Raymond en Donata zijn ook maar 
even naar het tankstation gelopen. Kopje koffie en een bakje 
thee gekocht. 20 kronen. Dat is � 2,60 Dat gaat goed met 
Jan. Volgens mij klopt hier iets niet. Na 3 kwartier pauze 
start Dirk de bus voor het laatste deel. Iedereen in de bus en 
rijden maar. Het wordt opvallend snel stil. Alleen Cees is 
nog aan het kletsen. Maar dat doet hij altijd. Ook als hij 
slaapt.  

Even kijken of ik voldoende vel heb om mijn oogle-
den te laten zakken. Heel even. Als even later een ooglid 
langzaam omhoog gaat en vervolgens het andere, dan zie ik 
dat het inmiddels licht aan het worden is. Wel een kleine we-
reld. Erg mistig in Denemarken. Ik kijk op de klok en zie dat 
het tegen achten loopt. Naast mij begint een molshoop te be-
wegen. O nee, het is Helmy. Ze kan niet geloven dat het al 
08.00 uur is want toen ze de ogen sloot was het nog geen 
01.00 uur. Op de stoel daarvoor komt overigens een tweede 
molshoop in beweging. Dit blijkt Hettie te zijn. Er worden er 
steeds meer wakker. Michael kan het felle licht niet verdra-
gen en zet een zonnebril op. Je kan geen 50 meter ver kijken 

vanwege de mist en wat doet Michael? Hij zet een zonnebril 
op. Hettie vraagt of dat nou helpt. Elwin weet direct te ver-
tellen dat het zeker helpt. Althans in ieder geval voor ons. De 
bus moet stoppen voor een overstekende trein. Als de trein 
passeert kan Erica zich niet meer inhouden. In opperste exta-
se roept ze uit volle borst “Papa, papa, kijk een tlein”  Een 
kinderwens is vervuld. En Cees; is Cees al wakker? Hij 
klets in ieder geval wel. Maar dat doet hij altijd dus dat zegt 
niets. Plotseling galmt Jantje Smit door de bus. Ahrg, Cees 
is toch wakker. Op zich is Jantje Smit al niet om aan te ho-
ren maar als je dat bij het krieken van de dag overkomt 
wordt er veel van je stalen zenuwen gevraagd. En als dat uit 
twee geluidsboxjes komt die hij voor 3 euro bij de Blokker 
heeft gekocht mag je toch hopen dat je zenuwen van veren-
staal zijn over de verdraagzaamheid van je trommelvliezen 
maar niet te spreken. Als je dan toch wakker moet worden 
dan niet met Jantje Smit. Daar kan niemand door heen sla-
pen. Alhoewel….het is inmiddels 09.00 uur. Er begint nog 
iets te bewegen. Irma opent d’r ogen. Kijkt op haar horloge 
en komt tot de verbazende conclusie dat ze “uitgeslapen” 
heeft. Normaal zit ze om deze tijd op d’r werk. Maar ja, dat 

zegt natuurlijk niets over de vraag of ze dan ook wakker is. 
We naderen Ebeltoft. O nee. Volgens Adri is het 

Nebeltoft. Het is zwaar mistig. Gelukkig heeft Dirk een navi-
gatiesysteem aan boord want plotseling slaan we rechts af 
een straatje in zo smal 
dat zowel de linker als 
de rechter wielen de 
berm raken. Als dat 
maar goed is. Na nog 
enkele bochten en slin-
gerweggetjes staan we 
plotseling midden in 
het bos bij ons 
“Hotel”en worden we 
verwelkomt door onze 
Deense vrienden met een heerlijk ontbijt, koffie, thee en jus 
d’orange. Dat is niet verkeerd. Na het ontbijt even lekker 
slapen……Of we tijdens het ontbijt gelijk even brood klaar 
willen maken voor tussen de middag dan kunnen we zo de 
bus in voor een mooie rondrit door de omgeving van Ebel-
toft. Niet in de bus van Dirk. Dirk gaat slapen. Nee er staat 
een nieuwe bus klaar met een nieuwe chauffeur. Wel even de 
muziekinstrumenten meenemen want na de rondrit gaan we 
een optreden verzorgen. Gaaaap 

Zo rond 11.00 uur vertrekken we in de Deense bus. 
De Deense chauffeur neemt het niet zo nauw. De weggetjes 
zijn wel erg nauw. Met groot gemak stuurt de chauffeur de 
bus over de smalle onverharde bospaadjes. De bospaadjes 
zijn zo smal dat zowel de linker als de rechter wielen tegen 
de verhoogde grasberm komen. En dan gaat het nog niet zo 
zachtjes ook. Onze Deense gids geeft regelmatig wat uitleg 
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in het Engels over het gebied waar we doorheen rijden. Niet 
zelden is hij te laat omdat de chauffeur er reeds voorbij ge-
scheurd is. Gelukkig wordt er regelmatig even gestopt zodat 
we uit kunnen stappen en genieten van het prachtige uitzicht 
of een bezienswaardigheid. Zo rond 13.00 uur komen we bij 
een rustpunt en uitzichtpunt. We stappen uit de bus om daar 
de meegebrachte lunch te nuttigen. Plotseling worden er 3 
flessen met verschillende likeuren tevoorschijn gehaald en 
een doos vol plastic vingerhoedsglaasjes. Likeur van de om-
geving die we even moeten proeven. Een soort droplikeur, 
een soort Ouzo en een soort Jägermeister. Nou dat was niet 
tegen dovemansoren gezegd. De Denen hebben de naam 
maar PVO de faam. Enfin de lege flessen hoefden niet mee 
terug maar kunnen in de vuilnisbak. En passant worden er 
ook nog een paar schalen met stukjes warme pizza neergezet. 
En dat smaakt prima bij die likeurtjes. Na zo’n half uur zijn 
de flessen leeg en is de pizza op dus wat zouden we nog lan-
ger wachten. De tocht wordt voortgezet door het natuurge-
bied.  Rond 14.30 uur belanden we weer bij ons logies adres 
waar we even kunnen opfrissen en omkleden. Inderdaad, 
even. Want om 15.30 uur staat er een optreden gepland in het 
centrum van Ebeltoft. We worden met de Deense bus ernaar-
toe gebracht. Mooi plein waar we lekker de spullen kunnen 
uitstallen. Hebben we net alles geïnstalleerd, zitten we klaar 
om aan het concert te beginnen komt de plaatselijke politie 
even de boel dwars zitten. We moeten 10 meter opschuiven. 
Wat blijkt: we hebben onze hele inventaris precies voor de 
in- uitgang gestald van de voertuigstalling van het politiebu-

reau. Oké, foutje. Even opschuiven dan maar. En na zo’n 10 
minuten heen en weer geschuif kunnen we dan toch eindelijk 
aan ons vrijdagmiddagconcert beginnen. De vermoeidheid 
speelt duidelijk parten. De concentratie valt regelmatig weg. 
Maar wat wil je. Er zit voor velen van ons inmiddels meer 
dan 30 uur op zonder echt geslapen te hebben.  Rond 17.00 
uur zijn we klaar en krijgen we een drankje aangeboden.. 

Even met z’n allen 
op het bordes van 
het gemeentehuis 
voor het fotoboek 
en dan de bus weer 
in. O ja, er moeten 
nog een paar men-
sen snel even wat 
geld pinnen.. Het is 
maar twee straten 

verder weet Monique 
Rieken te vertellen. 
            Iedereen in de 
bus? Dan kan die ver-
trekken. De bus rijdt 
reeds weg als een en-
kele wakkere pvo-er 
zich afvraagt of ieder-
een er wel in zit. Ja 
hoor. Of toch niet. 

Waar is onze dirigent. Die was meegelopen met pinnen. O, 
dan moeten we er nog meer missen. Inderdaad. We missen er 
nog 6. We kunnen ze nog net op tijd aan zien komen lopen.  
Enfin. Kwartier later rijden we toch met z’n allen richting 
ons verblijf. Waar we rond 17.30 aankomen 
            ‘s Avonds is 
er een ongekend lo-
pend buffet voor ons 
klaar gemaakt. JBK 
heeft een heuse be-
roepskok in hun 
midden. En dat is te 
merken ook. Alleen 
al de prachtige ma-
nier waarop het op-
gezet is. Het smaakt 
ook geweldig en de 
wijn vloeit rijkelijk. Dat belooft niet veel goeds voor de ge-
plande repetitie na het eten. Maar ja het staat nou eenmaal op 
het programma en de volgende dag hebben we een gezamen-
lijke uitvoering. Dus er moet nog wel wat gerepeteerd wor-
den. Zo rond 20.30 zit iedereen dan toch klaar met zijn in-
strument en Peter gaat er nog even flink tegenaan maar de 
muzikanten zijn bijna niet te temperen. Er wordt verschrik-
kelijk hard en ongeconcentreerd gespeeld maar wat wil je na 
zo’n dag en na zoveel wijn. Peter moet alles uit de kast halen 
om er nog iets van te maken. Ik zijn poging nog iets van de 
concentratie terug te krijgen verliest hij tijdens een vurig be-
toog zijn kauwgum maar dat is geen probleem. De vloer is 
zo schoon dat je ervan kunt eten. Dus raapt Peter onverstoord 
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 Adri de Kruijf geopereerd. 
 
Lieve PVO’ers. Zoals de meesten van jullie wel weten 
ben ik onlangs (10 januari) geopereerd. Wat was het 
probleem. Heb je al bijna 11 jaar een nieuw (donor) 
hart en is het haast niet meer mogelijk om 50 meter 
achter elkaar te lopen. Na onderzoek bleek dat er een 
vernauwing zat in mijn lichaamsslagader naar mijn lin-
ker been. Probleem werd opgelost en de doorbloeding 
van mijn been is weer 100 %.  
Tijdens verpleging in het ziekenhuis gebeurde er wel 
iets bijzonders. Ik werd o.a. bezocht door Dr. No en 
Zuster Yes.  
 

Dit deed me zeer goed. Na een grondige controle van 
die twee mocht ik de volgende dag, vrijdag 12 januari, 
weer naar huis om verder te revalideren.  
 
Iedereen bedankt voor de aandacht (kaartjes, mailtjes 
en telefoontjes en bloemen). Dat doet me goed.  
Tot gauw in het PVO gebouw.  
 
groetjes Adri de Kruijf.  
 

Mailadressen 
Het mailadres van de redactie van PVO-nieuws is nu: 
PVONieuws@pvosoest.nl  
De website kunt u vinden op: http://pvosoest.nl  
Ik vermeld deze informatie nog even hier omdat op de 
eerste pagina van dit pvo-nieuws het haast niet leesbaar 
is.   

Ate Hooft geopereerd 
 
Op 17 januari is Ate Hooft opnieuw onder het mes ge-
gaan. De operatie is goed verlopen. Ate vindt het leuk 
als je hem belt of een mailtje (At.Hennie@casema.nl) 
stuurt.  

 
Drukbezocht nieuwjaarsconcert.  
 
In een tot de laatste plaats gevulde Petrus en Paulus 
kerk werd vrijdagavond het nieuwjaarsconcert van 
Apollo en PVO gegeven. Er werd erg enthousiast en 
mooi gezongen en gemusiceerd, hoewel een enkel stuk 
voor de uitvoering iets langer op de lessenaar had mo-
gen staan. Er was gekozen voor een leuk gevarieerd 
programma met een Weense tint. Een van de hoogte-
punten was wel het klarinetconcert van Jan van der 
Waart met als soliste Chantal de Groot. De solo werd 
erg mooi en zuiver gespeeld. Het stuk: 
“Landerkennung” van Edvard Grieg werd heel mooi 
gezongen en gespeeld door Apollo en PVO samen. Dat 
het publiek zich prima vermaakte bleek wel uit de en-
thousiaste reakties, vooral tijdens het slotstuk, de Ra-
detzki mars. 
 
Hettie Verlaan.  
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de kauwgum op en laat hem weer in zijn mond verdwijnen. 
Zo tegen 22.30 uur is het einde van de repetitie en kunnen 
we nog even gezellig naborrelen. Even?. Voor enkele wordt 
het na drieën. Ook Monica komt rond drieën pas de kamer 
op. Ze doet wel erg stil in een poging de overige kamergeno-
ten niet te storen in hun welverdiende slaap. Dat moet ge-
zegd worden.  O ja, nog even de wekker zetten want om 
08.00 uur worden we weer aan het ontbijt verwacht. Snel de 
oordopjes in tegen het snurken van de overige kamergenoten 
en dan lekker diep in de slaapzak. Tien over drie loopt de 
wekker van Monica af. Iedereen op de kamer wakker behal-
ve Monica. Die heeft oordopjes in en is in diepe rust vertrok-
ken. Leo Schambach komt als eerste in actie en vraagt Moni-
ca toch dringend die wekker uit te zetten. Monica hoort niets. 
Leo moet het bed uit om Monica wakker te maken. Maar 
Monica heeft de wekker om 07.00 uur gezet dus daar ligt het 
niet aan. Ja Monica, daar twijfelen wij ook niet aan. Wij we-
ten heus wel dat je dat zeer nauwkeurig hebt ingesteld. Dat 
moeten onbekende krachten geweest zijn die de instelling 
veranderd hebben of een bug in de software van je mobieltje. 
Leo zal als hij terug is in Nederland wel even contact opne-
men met de leverancier van de software, ene Bill uit Ameri-
ka. Maar wil je hem wel uitzetten. Goed. Nadat de wekker 
uitgezet is keert de rust weer voor de rest van de nacht. Nou 
ja zolang Monica tijdens het slapen d’r mond houdt. Maar 
wij vragen ons inmiddels wel af wie “Peter”is en wat er dan 
zo zeer deed…. 
Zaterdag 20 oktober 07.00 uur. Leo Schambach is als eerste 
wakker. Hij heeft nog een warme douche. De tweede ook 
nog maar dan wordt het minder. Degenen die na half acht 
nog moeten douchen zijn zeker goed wakker. Een lekkere 
frisse douche, daar knap je van op. Om 08.00 uur aan het 
ontbijt. Het is ongelooflijk. Er staan heerlijke warme brood-
jes , koffie, thee, jus d’orange alles in overvloed. Rond 09.00 
uur staat iedereen weer klaar. Fris en helder (??) voor de ge-
zamenlijke repetitie. Het gaat aanzienlijk beter dan de vorige 
dag. Een paar uurtjes slaap doet toch wonderen. Om 10.00 
uur even een lekker bakkie 
koffie om vervolgens met de 
bus naar Ebeltoft te gaan. 
Daar hebben we een uur voor 
ons zelf en kunnen we even 
rustig door de straten van 
Ebeltoft wandelen onder de 
prachtige zwaarbewolkte 
lucht waar zo af en toe een 
lekker buitje uit valt. Is het 
tenminste niet meer zo stof-
fig. Marcel Gieskens maakt 
van de gelegenheid gebruik 
om een Deense krant te ko-

pen want hij is toch wel zeer benieuwd hoe er gevoetbald is 
door de Denen. Als een volwaardige Deen loopt Marcel met 
opengeslagen krant door de Deense winkelstraat. Gelukkig 
staan er veel foto’s in de krant immers één foto zegt meer 
dan duizend (Deense) woorden.  
Omstreeks 12.15 uur 
staan er in een grote 
tent op het haven-
plein heerlijke sand-
wiches en voor de 
liefhebbers een bier-
tje. Om 13.00 uur 
begint dan toch het 
gezamenlijke con-
cert. Ondanks het 
wat mindere weer 
hebben we toch een flink publiek  Opvallend dat er ook rede-

lijk wat jeugd blijft 
luisteren. Het wordt 
een leuk concert waar-
bij  PVO en JBK el-
kaar beurtelings af-
wisselen. Zo tegen 
13.30 nog drie num-
mers die PVO en JBK 
gezamenlijk spelen en 
dan zit het er weer op.  
Tegen 15.30 zitten we 

weer in de bus terug naar ons onderkomen waar we zo’n 2 
uur de tijd aan onszelf hebben. De een gaat douchen, de an-
der gaat op bed liggen, enkele van de jongere ouderen willen 
hun sportieve kwaliteiten meten met de oudere jongeren en 
één enkeling pakt de pen om de memoires van de dag aan het 
papier toe te vertrouwen. Na zo’n goed uur zeer sportief be-
zig te zijn geweest komt Elwin kreupel binnen. Heb je lekker 
gesport Elwin? Jazeker, lekker gevoetbald en lekker gevol-
leybald.  Gewonnen zeker? Nou nee dat ook weer niet. Wat 
loop je moeilijk. Ja, schop tegen m’n schenen gehad. Maar 
gelukkig had die ander ook pijn.  
Om 18.00 uur wor-
den we weer in de 
eetzaal verwacht. Er 
staan speciale pan-
nenkoeken op het 
menu. Een soort 
crêpes. Flinterdun 
gevuld met spina-
zie, vis, gehakt, 
kaas en groente. Ik 
zou het zelf niet 
bedacht hebben 
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maar het was wel erg lekker. Een tweede pannenkoek met 
kipkerrie, kaas en groente. Om je vingers bij op te eten. En 
als klap op de vuurpijl een pannenkoek met ijs en siroop. Ze 
werden gebakken door een meesterbakker van, jawel inmid-
dels 80 jaar en hij liep daar rond met een energie en soepel-
heid van een energieke jonge middenklasser.  
Na het eten met z’n allen even helpen opruimen en het vol-
gende avondpro-
gramma staat al-
weer te wachten. 
We krijgen een 
heuse Salsa clinic  
van ruim een uur. 
Na dat uur hebben 
de meeste mannen 
toch wel de Salsa 
onder de knie of 
was het op de knie. 
In ieder geval pijn 
in de knie. 
Na de Salsa is het eindelijk tijd voor de act van Cees van 
Dijk. Twee jaar heeft hij erop zitten broeden. Want er moest 
wraak komen van de Deense act in Nederland twee jaar gele-
den. Twee jaar broeden op terugpakken. Speciaal de tekst in 
het Deens laten vertalen. Waar is mijn tekst WAAR IS MIJN 
TEKST. Die ligt nog in Nederland. Paniek. Gelukkig staat de 
hedendaagse tech-
niek deze act niet 
in de weg en kon 
na verloop van 
tijd de act alsnog 
beginnen. Het 
beschrijven van 
deze act is niet 
mogelijk. De fo-
to’s spreken voor 
zich. Maar ik 
moet toch wel de 
Denen compli-
menteren met de flitsende en vlotte tegen act waar de Deense 
dames mee terug kwamen. Ook hier spreken de foto’s voor 
zich. De zet is nu dus wéér aan Cees. Daar kan hij weer twee 
jaar over doen en ongetwijfeld zullen de Denen dan weer een 
tegen act hebben. We gaan het zien.  
Hierna wordt het nog gezellig tot in de late uurtjes, nou ja de 
vroege uurtjes.   
De volgende ochtend, na wederom een heerlijk ontbijt staan 
we om 10.00 uur fris en helder in de startblokken om de te-
rugrit te beginnen. Althans we staan er. Ik heb frissere luch-
ten geroken en helderdere blikken gezien in mijn leven. Ie-
dereen heeft afscheid genomen en Donata gaat nog even een 

poging wagen iedereen in de bus te tellen. Matthijs wordt 
gemist. Waar is Matthijs. Die heeft zich even teruggetrokken 
in het toilet. Even later komt hij tevoorschijn met een duide-
lijk helderder blik. Hij is weer de oude, stille Matthijs. Nau-
welijks uit het zicht van de Denen begeeft Matthijs zich naar 
voren in de bus en pakt de microfoon. Als een ware reisgids 
en entertainer begint hij met een grafstem van een dood vo-
geltje een verhaal af te steken over een parkietje en een 
vrouw die een wel zeer bijzonder hobby erop na hield waar 
hier niet verder op in gegaan zal worden. Het was in ieder 
geval een zeer bevredigend verhaal waarbij Matthijs uit de 
losse vuist in zeer korte tijd de medereizigers buikpijn be-
zorgde van het lachen. Helaas eindigt het verhaal zeer triest. 
Het parkietje is niet meer. Waarschijnlijk kon het hartje de 
emoties niet aan. De vrouw (bleek later Donata te zijn) is nu 
drastisch op zoek naar een nieuw vogeltje. Misschien is een 
tortelduif wat of een beflijster….. 
Plotseling sprint Matthijs met een noodgang naar achterin de 
bus met een plastic zak in zijn hand. Donata sprint met een 
noodgang naar voren en spreekt de buschauffeur aan. Dirk 
bedenkt zich geen moment en zet de bus stil langs de kant. 
De middendeur gaat open en Emiel wordt door Matthijs naar 
buiten geleid met een plastic zak in de buurt van zijn mond. 
Even een luchtje scheppen !!!. Na 5 minuten komt Emiel te-
rug uit de bosjes. Hij heeft een duidelijk betere kleur op zijn 
gezicht. Toch wordt Emiel dringend verzocht om voorin de 
bus te gaan zitten vlak bij de chauffeur. Je weet maar nooit. 
De rit naar huis verloopt verder spoedig en vooral rustig. Pas 
tegen de avond komt er weer wat leven in de brouwerij maar 
dan zitten we al in Nederland. Nog even met z’n allen aan de 
avondmaaltijd en zo tegen half elf ‘s avonds zijn we weer 
terug van een gezellig en enerverend weekendje Denemar-
ken. Met dank aan de organisatie.           
Leo Verlaan. 
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Thaise zalm met groentemie 

                                                                    (Thais, hoofdgerecht, 1 persoon) 
 
Totale bereidingstijd: circa 10 minuten. 
 
Voedingswaarde per persoon: energie 740 kCal - eiwit 37 g - vet 37 g - koolhydraten 66 g 
Ingrediënten:1 eetlepel roerbakolie, 1 zakje Chinese roerbakmix (250 g), 100 g zalmfilet, 1-2 eetlepels Thaise groe-
ne currypasta, 150 g noodles (pak a 300 g), 1 eetlepel lichte sojasaus, 1 eetlepel seroendeng (pinda-kokosmengsel)  
. 
Bereiden: 
Stap 1: In wok 1/2 el olie verhitten en groentemix op hoog vuur 4-5 min. roerbakken.  
Stap 2: Zalm in dikke plakken snijden en bestrijken met 1/2 el currypasta.  
Stap 3: Noodles door groenten scheppen en goed doorwarmen. Indien nodig scheutje water toevoegen.  
Stap 4: In kleine koekenpan 1/2 el olie verhitten en plakjes zalm in 1-2 min. net gaar bakken, halverwege keren.  
Stap 5: Groentemie op smaak brengen met sojasaus en currypasta en overdoen in diep bord.  
Stap 6: Zalm erop leggen en bestrooien met seroendeng. 
 
Lekker met een wat kruidige witte wijn.  

 
 
 
 
Flip wenst U een smakelijk eten.             

 

 
  P . V . O . ’ s  H a p -  e n  B l a a s r u b r i e k  
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Zaal gebruiken? Aanhanger lenen? 
 
Dat kan best voor een keer. 
Overlegt U dat met Ate Hooft. 
Ate beheert (op verzoek van het bestuur) het gebouw, de aan-
hanger en de inventaris. 
 
Mocht U de zaal willen gebruiken voor een jubileum; wilt U 
de aanhanger gebruiken om iets over te huizen; heeft U een 
paar extra stoelen nodig voor een familie-feestje…. 
Vraagt U het aan hem! 
Ate helpt U graag! Email-adres: gebouw@pvosoest.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oud papier verzamelen! 
 
Zaterdagochtend 27 januari van 8:00 tot 10:00 uur wordt het 
oud  papier wat opgeslagen ligt in de garage van PVO over-
gebracht naar de papier-container die aan de weg wordt neer-
gezet.  
 
U hoeft niet doos voor doos naar de straat te brengen, daar 
hebben we een handige kar en een steekwagen voor. 
 
Kom gewoon zaterdag de 27e naar het gebouw en help even 
mee. Als we met 5 of 6 personen de klus klaren zijn we snel 
weer klaar.  
 
En…..  
 
 
…. zoals altijd: De koffie staat klaar.  
 
 
Ate Hooft.  
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