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 Na de zomervakantie is PVO weer goed van start gegaan. Bijna ieder weekend  was er wel iets te 

beleven. Dit geldt met name voor de WBAWWW band: de Jazzparty in het Bomencentrum, een 50 

jarige om 6:30 (!);  de Eemlander Blaaskapel: een optreden op de Gildefeesten, in het centrum 

van Baarn, een eerste (!) prijs bij het Heikneuter Blaasfestival in Austerlitz en samen met onze Big 

Band Blow een spetterend optreden op het Dijkfestival in Eemnes.  De liefhebbers van de Big Band 

moeten 20 oktober in hun agenda zetten en voor de harmonie staat het najaarsconcert op 27 

oktober op het programma (waarover later meer).  De blokfluitgroep is onder bezielende leiding 

van Gertie Lammertink van start gegaan en we heten hier speciaal de dames: Nina, Merel Fleur, 

Roos Mary, Mayra, Sera, Jiska, Liora, Karlijn, Rachelle, Bo en Joyce welkom bij onze vereniging!  

Heeft u een opmerking of suggestie? Stuur deze dan naar:  p von ie uws @ pvos oe st .n l 

Harmonie   Donata van Asselt harmonie@pvosoest.nl 035-6030268 

Slagwerkgroep Matthijs Hoebe slagwerkgroep@pvosoest.nl 06-30290609 

Leerlingen  Irma Reulen leerlingen@pvosoest.nl 035-6021648 

Eemlander 

Blaaskapel 

Helmy Sanders eemlander@pvosoest.nl 035-6023780 

Big Band Blow Peter Keereweer bigbandblow@pvosoest.nl 033-4552414 

Afmelden voor een repetitie of optreden:  

 

 

Agenda 
       Zo 2 dec 2007 - WBAWWW 
       Carnaval Soest 
Zo 14 okt 2007 – WBAWWW      
Bosmarathon Peijnenburg   14 - 16 dec 2007 – EBK 
       Kerstmarkt Soest Duitslang 
Za 20 okt 2007 – BBB    
Big Band Night PVO gebouw   Ma 24 dec 2007 - Harmonie 
       Geen repetitie (Kerstavond) 
Za 27 okt 2007 - PVO   
Najaarsconcert, Griftland college  Ma 24 dec 2007 - OBQ 
       Nachtmis, Vituskerk Hilversum  
Za 17 nov 2007 – Pietenband  
Sinterklaas Soest     ?? jan 2008 – PVO   
       Nieuwjaarsreceptie 
Za 24 nov 2007 – WBAWWW 
Sinterklaas Baarn    Vr 18 jan 2008 - PVO 
       Nieuwjaarsconcert 
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Het Vleescentrum 

v.o.f. Westeneng 

Voor de kwaliteit die 

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 
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Als ik dit schrijf zijn we al weer enkele weken 

bezig. Na een welverdiende vakantie (die voor 

de een wat langer duurde dan voor de ander, 

zie de volgende alinea) zijn we weer met veel 

plezier gestart! 

 

Het eerste optreden na (tijdens?) de zomerva-

kantie is traditioneel het zondagmiddagconcert 

van de Eemlander Blaaskapel tijdens de gilde-

feesten. Een geslaagd optreden zoals er al 

meer gevolgd zijn. Zoals het optreden samen 

met de Big Band in Eemnes, zie ook onze site! 

 

Op zondag 16 september deed de EBK mee aan 

het Blaasfestival in Austerlitz (elk jaar georga-

niseerd door Fanfarecorps Erica uit Austerlitz) 

en behaalde het met een prima optreden een 

eerste prijs. Een prima prestatie, gefeliciteerd! 

Zelf een speciaal uit Tsjechië afgereisde blaas-

kapel kon niet voorkomen dat de EBK (net als 

in 2001, 2002, 2003 en 2005) er met de hoofd-

prijs vandoor ging. 

 

Blokfluitgroep 

Een ander succes wil ik u ook niet onthouden. 

Om instroom van nieuwe leerlingen te bevorde-

ren is afgelopen maand gestart met een blok-

fluitgroep, een voor onze vereniging nieuw in-

strument. Het doel van het opzetten van de 

groep is jonge kinderen kennis te laten maken 

met muziek en muziekinstrumenten. Aangezien 

jongens en meisjes van een jaar of 7 nog geen 

zware saxofoon of trombone kunnen ‘tillen’ ligt 

een klein instrument, de blokfluit, voor de 

hand. 

 

De kinderen wordt niet alleen geleerd blokfluit 

te spelen maar zij krijgen ook algemene muzi-

kale vaardigheden aangeboden. Twaalf nieuwe 

leerlingen hebben zicht aangemeld, er zijn dus 

nog maar enkele plaatsen over! 

 

Het idee is dat na het leren bespelen van de 

blokfluit kinderen op een makkelijke toeganke-

lijke manier in aanraking kunnen komen met 

andere instrumenten bij PVO. Zo proberen we 

de instroom in orkest en slagwerkgroep te sti-

muleren. Tot zover in ieder geval een succes. 

 

Naast de bovenstaand activiteiten staan er de 

komende maanden diverse optredens (de voor-

bereidingen voor het nieuwjaarsconcert zijn bv. 

alweer gestart!) en concerten op het program-

ma, kijk de agenda er maar eens op na. Aan 

iedereen die onverhoopt een keer niet kan 

meedoen met een optreden (nogmaals) het 

verzoek dit zo vroeg mogelijk door te geven! 

Zo weten we ruim van te voeren wie er wel en 

niet is en of voor bepaalde instrumenten ver-

vanging geregeld moet worden. Dat laatste kan 

natuurlijk alleen als dit tijdig bekend is. 

 

Veel muziekplezier de komende tijd! 

 

Marcel Reulen 
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R9 

 R9: Een bergtop in de Himalaya? een intelligente politiehond? of een  duik-

boot uit de tweede wereldoorlog? Nee, R9 staat voor "Rembrandtlaan 9".  Dit 

is de nieuwe naam voor PPC (PVO's Party Combo). Met die naam waren we 

niet echt happy: een afkorting in een afkorting staat niet echt chique. Daar-

naast is muziek maken voor ons wel degelijk een feest, maar zijn we géén 

polonaise combo. Wat zijn we dan wel? We zijn een groep prettig gestoorde 

muzikanten die zoveel mogelijk verschillende “klassiekers” willen spelen met 

een eigen sausje er overheen. Van een Schlager maken we een Swing, van 

een Popliedje een vette Funk en van een Rocknummer bijna meditatiemu-

ziek.  

Natuurlijk  spelen we ook "Jazz standards" en Latin (we hebben niet voor niets een percussionist). In-

middels kunnen we putten uit een lijst van meer dan 100 nummers! Veelzijdigheid en afwisseling 

troef dus, dat houdt ons scherp en een muzikale avond fris en fruitig. 

"Rembrandtlaan 9" bestaat uit de ritmesectie van Big Band Blow, aangevuld  met enkele blazers. We 

spelen voornamelijk als aanvulling tijdens optredens  met Big Band Blow, maar hebben ook 

"zelfstandig" opgetreden tijdens de nieuwjaarsreceptie en op "enkele feesten" van een voornaam PVO 

lid. Buiten kwaliteit staat bij ons plezier hoog in het vaandel: wanneer wij plezier hebben komt dat via 

onze muziek vanzelf bij de toehoorders terecht. Daar het PVO gebouw vaak 

druk bezet is wordt er regelmatig in een klein schuurtje van 3m* 5m gerepe-

teerd. Met 7 man in zo'n kleine ruimte loopt de temperatuur  snel op en met 

gitaarhalzen in trompetten, duimstokken op verfblikken en vallend gereed-

schap op de bas ontstaan vaak hilarische situaties. Dit alles is regelmatig een 

bron van "inspiratie" voor het bewerken van een nummer. 

 "Rembrandtlaan 9" is exclusief in te huren voor evenementen en feesten 

waarbij er een link is met (een lid van) PVO. Voor informatie en boekingen:  

Rembrandtlaan9@pvosoest.nl 

 

Op het 17e Heikneuter blaasfestival op 16 september 2007 heeft onze Eemlander Blaaskapel de ster-

ren van de hemel gespeeld. 5 Blaaskapellen werden door de heren Willemsen (jr en sr) beoordeeld op 

klankverhouding,  zuiverheid, repetoirekeuze, muzikaliteit en opvatting van de dirigent. Dit leverde 

onze blaaskapel een eerste prijs op met 68,5 punten (zie hiernaast de puntenverdeling) De dirigent, 

Adri Verlaan, heeft in de weken na de zomervakantie er hard aan gewerkt om op de wekelijkse repeti-

tieavonden werkelijk de “puntjes op de i” te zetten.  Dat dit niet zonder resultaat is, mag hieruit blij-

ken: Adri en de Eemlander Blaaskapel: Gefeliciteerd met dit behaalde resultaat !  

Het gehele verslag vindt U op het internet: http://pvosoest.nl  

Eemlander Blaaskapel wint eerste prijs 
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Gedurende de 

looptijd van dit 

PVO nieuws (van 

10 september tot 

en met 26 novem-

ber) zijn de vol-

gende personen 

jarig.  

 

Allen van harte 

gefeliciteerd !  

 

Mocht blijken dat 

in deze opgave 

fouten zitten (U 

staat er niet bij, of 

uw verjaardag 

staat verkeerd ge-

noteerd) Doe dan 

svp even een juis-

te opgave aan de 

redactie van PVO-

Nieuws.  

 

 

GEZOCHT: 

SCHOONMAKER 
 

 

 

PVO is opzoek naar iemand die bereid is om 

één keer in de week het gebouw schoon te 

maken. Hierbij  moet u denken aan de toiletten 

schoonmaken, stofzuigen en dweilen. Natuurlijk 

staat hier een kleine vergoeding tegenover. 

 

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met 

onze secretaris via 

sercretaris@pvosoest.nl 

Verjaardagen 

Willem Overeem 12-9 

Thom van Lit 21-9 

Michael v.‘t Veer 24-9 

Jan de Jong 1-10 

Daan van der Vliet 2-10 

Marcel Reulen 7-10 

Daniël van der Bent 10-10 

Retze Faber 12-10 

Adrie de Kruijf 14-10 

Dick Hesselink 17-10 

Gertie Lammertink 20-10 

Lisa Lammertink 8-9 

Thomas Bosman 22-10 

Peter Smeets 23-10 

Ritse Broekhof 28-10 

Irma Reulen 13-11 

Oplossing: Zie pagina 9 

Sudoku nr. 4 

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in alle 

kolommen, alle rijen, en ik elk van de negen vierkantjes van  

3x3 vakjes. 

1 9 7

6 3 8 2 1

5 2 1 4 8 9 6

5 4 1

7 6 8 2

6 7 8

9 2 6 8 7 1 5

4 7 6 1 9

1 9 3

Beoordeling: B Willemsen Jr.B Willemsen Sr. 

Klankverhouding / 
Zuiverheid  9   8.5 

Repertoirekeuze 9  8.5 

Muzikaliteit  8.5  8.5 

Opvatting Dirigent 8.5  8,5 

 

Commentaar: Bert Willemsen Jr.: 

De Balans is goed, alle stemmen komen mooi tot 
klank. Repertoirekeuze is zeer afwisselend, leuk! 

Wat opvalt is de verzorgde afwerking van de 
stukken (details), mooi dynamisch. Het samen-
spel is prima in alle secties, soms een paar kleine 
onzuiverheden onderling. De muziek is zeer tech-
nisch, niet makkelijk. Compliment voor de mooie 
euphoniumsolo. Mooi gezongen!  Tot ziens!  

 
Bert Willemsen Sr.: 

Klankverhouding, Balans goed. Repertoirekeuze 
origineel, afwisselend. Muzikaliteit goed. 

Euphoniumsolo goed, technisch niet makkelijk! 

Dit is een goed verzorgd en muzikaal optreden. 

Ga zo door en veel succes gewenst.  



Pagina 6 

Advertenties 

PVO Nieuws 

www.steenbeekmusic.nl  
Galvanistraat 29 - 3861 NJ NIJKERK - tel.: 033-2457300 

Website: 

www.eemlanddiervoeders.

 

 

 

 

R. van Doorn 

Birkstraat 125a  

3768 HE Soest 

Tel. 033 - 461 87 14 

Fax 033 - 465 11 57 
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“Big Band’s Night in Town” 
 

Big Band Blow van PVO laat van zich horen 

  

Onder het motto: "de vele gezichten van PVO" 

presenteert de Big Band Blow op zaterdag-

avond 20 oktober “Big Band’s Night in Town”. 

Dit spetterende optreden is een 

“thuiswedstrijd”, u bent namelijk van harte 

welkom in het eigen gebouw van muziekvere-

niging PVO aan de Rembrandtlaan 9 in Soest. 

  

Swingen 

De Big Band Blow maakt al meer dan 10 jaar 

deel uit van de PVO-familie. De bezetting is 

traditioneel met een trombone-, trompet-, 

sax- en uitgebreide ritmesectie. Naast traditio-

nele big band muziek bestaat het repertoire uit 

latin-, funk- en popmuziek. BBB heeft menig 

evenement tot een swingende gebeurtenis ge-

maakt. Tijdens deze avond passeren verassen-

de arrangementen de revue. Diverse muziek-

stijlen van Basie tot Borsato en alles daar tus-

sen in. Stil zitten zal erg moeilijk zijn. Diverse 

solisten zullen van zich laten horen tijdens deze swingende avond. 

  

R9 

Begin dit jaar is er uit de Big Band Blow een nieuw combo ontstaan. 

Deze zevenman's formatie speelt verschillende "klassiekers" met een eigen sausje er overheen. Van 

een Schlager maken ze een Swing, van een Popliedje een vette Funk en van een Rocknummer bijna 

meditatiemuziek. R9 speelt voornamelijk als aanvulling tijdens optredens met de Big Band Blow, 

zoals ook op 20 oktober, maar treden ook "zelfstandig" op. 

  

Vrij toegang 

De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Wanneer u zich aanmeldt via bigband-

blow@pvosoest.nl, weten we op hoeveel gasten we kunnen rekenen. 

Voor informatie en boekingen van de Big Band en/of R9 kunt u terecht bij Peter Keere-

weer: Tel. 033-4552414 of via bigbandblow@pvosoest.nl.  

Informatie over PVO kunt u vinden op www.pvosoest.nl. 
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TV SERVICE   

TON UYLAND 
 

Verhuur geluidsinstallaties   

Schoutenkampweg 43,  

3768 AA Soest 

Tel  035-6017398 

Fax 035-6027498 

Email tvuyland@tref.nl 
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Deze PVO  aflevering ben ik de 

klos. Mijn naam is Ton Oost-

hoek, beter bekend als de man 

van de verwarming. In het PVO 

gebouw is het  soms te warm, 

dan weer vindt men het te koud. Ook de ge-

hele verlichting, sanitair enz. verdiend mijn 

aandacht. Ik ben opgegroeid in de gemeen-

te Schiedam waar mijn jeugdvrienden lid 

waren van muziekvereniging “Gusto” (een 

voormalige scheepswerf). Toen ik 17 jaar 

was heb ik klarinetles genomen bij deze 

club. Na een jaartje kon ik al aardig toete-

ren. Elke keer als er een schip te water werd 

gelaten moest ik spelen. Ook met Koningin-

nedag moest ik optreden, vaak een taptoe 

of een najaarsconcert. Nadat mijn oudste 

dochter was geboren in 1971 (ik woonde 

toen in de gemeente Hoogvliet) ging ik solli-

citeren bij de gemeente Soest en de stad 

Utrecht. Het werd uiteindelijk Soest. Na mijn 

derde werkdag in Soest informeerde ik waar 

zich de plaatselijke muziekvereniging be-

vond, en dat was PVO. Na kennismaking 

met de heer Karel Jaarsveld (geen onbeken-

de bij deze club) kreeg ik een klarinet mee. 

De eerstvolgende maandag repeteerde ik al 

mee in het kleine muziekgebouw aan de 

Beetzlaan. Elke vrijdag ging ik met mijn au-

to naar Hoogvliet, waar vrouw Corrie en 

dochter Karin nog woonden. Na 3 maanden 

kreeg ik een flat toegewezen in Soest. Dus 

zo gauw mogelijk verhuizen. Een jaar later 

werd onze tweede dochter geboren. Intus-

sen zijn onze dochters allebei getrouwd en 

heb ik 5 kleinkinderen: 3 meisjes en 2 jon-

gens. Intussen woon ik alweer 32 jaar aan 

het Luytenaarpad in “Overhees”.  

Ons gebouw aan de Rembrandtlaan heeft 

recentelijk een grote verbouwing onder-

gaan, waar ook de elektra, sanitair en ver-

warming werden aangepakt. Het heeft mij 

menig vrij uurtje gekost. Maar het resultaat 

mag er wezen: We hebben een prachtge-

bouw! Intussen ben ik alweer 4 ½ jaar met 

de VUT en speel nog steeds met veel plezier 

bij PVO. Ook de reizen naar Denemarken 

vond ik prachtig, wel vermoeiend soms. 

Verder hoop ik nog jaren muziek te kunnen 

maken bij PVO, en elke maandagavond na 

afloop van de repetitie een borreltje of pilsje 

te mogen happen. En ook de sociale contac-

ten vind ik erg belangrijk. Zo langzamer-

hand vind ik dat Ton genoeg heeft gekrab-

beld en geef ik graag de klos door aan één 

van onze trombonisten: Catharinus Vonk 

De Klos…….. 

Oplossing Sudoku nr 4. 

1 4 8 9 2 6 3 7 5

6 9 7 3 8 5 4 2 1

3 5 2 7 1 4 8 9 6

5 8 9 4 3 2 6 1 7

7 3 1 6 5 8 9 4 2

2 6 4 1 9 7 5 3 8

9 2 6 8 7 3 1 5 4

4 7 3 5 6 1 2 8 9

8 1 5 2 4 9 7 6 3
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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 ! 
 
 

Alle auto’s worden afgeleverd met: 

Nationale Autopas en APK. 

P.A.M. Witkamp 
Reparatieatelier voor Uur-
werken en Horloges 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ereprijsstraat 59 
3765 AD Soest 
Postbus 410 
3760 AK Soest 
Telefoon 035-601 95 60 

KOLLER TRANSPORT V.O.F. 

KRYPTONWEG 3 

3812 RZ AMERSFOORT 

 

TELEFOON:   033-463 74 44 

FAX:             033-463 34 94 

 

HTTP://WWW.KOLLER-TRANSPORT.NL 

 

KOLLER TRANSPORT V.O.F. 

KRYPTONWEG 3 

3812 RZ AMERSFOORT 

 

TELEFOON:  033-463 74 44 

FAX:   033-463 34 94 
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UITGELICHTUITGELICHTUITGELICHTUITGELICHT
“Free world Fantasy”“Free world Fantasy”“Free world Fantasy”“Free world Fantasy”    

Jacob de Haan heeft dit werk gecomponeerd 
in opdracht van de provincie Groningen in het 
kader van de bevrijdingsherdenking in 1987. 
Dit jaar bestaat dit stuk dus al 20 jaar. 
 
Wanneer we “Free world Fantasy” letterlijk 
vertalen betekent de titel een fantasie over 
een vrije wereld. Dat is ook precies waar dit 
werk over gaat. In dit stuk wordt de droom 
gesymboliseerd van een vrije wereld zonder 
oorlog. 
 

 
“Free world Fantasy” is de eerste compositie 
van een hele reeks. Jacob de Haan heeft in 
deze reeks composities concertmuziek 
gecombineerd met popmuziek in een stijl die 
doet denken aan filmmuziek.  
 
Later heeft Jacob de Haan deze 
succesformule toegepast op andere werken, 
zoals Oregon, La Storia en Utopia. 
 
 

 

 

Componist: 
Zoals eerder genoemd is de componist van 
dit stuk Jacob de Haan. Zijn volledige naam is 
Jacob Israël de Haan. Hij publiceert ook 
werken onder de pseudoniemen Dizzy 
Stratford en Tony Jabovsky. 

Jacob de Haan, geboren op 28 maart 1959 te 
Heerenveen, behoort tot de meest populaire 
en meest gespeelde componisten van deze 
tijd, met name in de wereld van harmonie en 
fanfare. 

Als zoon van een muziekinstrumentenmaker 
en enthousiast amateur-trombonist kreeg hij 
al vroeg pianoles en cornetles aan de 
muziekschool in Heerenveen. Ook speelde hij 
al vroeg cornet en bugel in de brassband Pro 
Rege uit Heerenveen. Toen hij 14 jaar oud 
was begon hij te componeren. Op zijn 16e 
werd hij organist in de Nederlands 
Hervormde kerk te Heerenveen.  

 

 

 

 

 

 

 

Hij studeerde schoolmuziek en HaFa-directie 
alsook later het hoofdvak orgel aan het 
stedelijk conservatorium te Leeuwarden. 
Hierop volgde een baan in het 
muziekonderwijs aan verschillende 
muziekscholen in Nederland. Jacob de Haan 
woont in Rotterdam en werkt voornamelijk 
als componist en arrangeur. Ook als dirigent 
en docent op workshops en gastcolleges in 
binnen- en buitenland is hij zeer gevraagd. 



Repetitie tijden:  

 

Muziekvereniging PVO 

Gebouw:  

Rembrandtlaan 9 

3761 AG SOEST 

Postadres: 

Postbus 68 

3768 AB SOEST 

Geduld Overwint Alles 

Bezoek ons op het 

web! 

pvosoest.nl 

Organisatie 

Patientia Vincit Omnia = 

maandag: 19:00 - 19:45 Studieorkest 

  20:00 - 21:45 Harmonie 

dinsdag: 19:00 - 21:00 Slagwerkgroep 

donderdag: 20:00 - 21:00 Eemlander Blaaskapel 

  21:00 - 22:30 Big Band Blow 

Voorzitter Peter Smeets voorzitter@pvosoest.nl (035) 602 37 83 

Secretaris Esther Bakker secretaris@pvosoest.nl (035) 602 47 32 

Penningmeester Raymond Roeten penningmeester@pvosoest.nl  

Gebouw Ate Hooft gebouw@pvosoest.nl (035) 602 22 68 

 

  P.V.O.’s Hap- en Blaasrubriek 
 

           

Flip wenst U een smakelijk eten. 

Kip met cranberrycompote uit de oven 
Hollands, hoofdgerecht, 4 personen 

Bereidingstijd in minuten: 30 
 
Bevat per eenpersoonsportie  
energie 575 kCal - eiwit 27 g 
vet 15 g - koolhydraten 83 g 
Ingrediënten 
2 schaaltjes kipfilet (a ca. 225 g)  
zout en peper  
1 pot cranberrycompote (350 g)  
125 ml Pan en Oven (pakje a 200 ml)  
1 kilo kruimige aardappels  
900 g spruitjes  

 
Materialen 
ovenschaal inhoud ca. 1 1/2 liter, aluminiumfolie  
Bereiden 
Oven voorverwarmen op 180 °C of gasovenstand 3. Kipfilets in grote stukken snijden en bestrooien met zout en 
peper. Kipstukken in ovenschaal leggen. Cranberrycompote mengen met MonChou en over kip schenken. 
Schaal afdekken met aluminiumfolie en ca. 20 minuten in oven plaatsen tot kip gaar is. Halverwege baktijd kip 
omscheppen. Intussen aardappels schillen, in stukken snijden, wassen en in ca. 20 minuten gaar koken. Spruit-
jes schoonmaken en in ca. 10 minuten beetgaar koken. Kip serveren met gekookte aardappels en spruitjes. 
Wijnadvies 
Ronde, fruitige, soms wat kruidige witte wijnen 
Bron: http://www.ah.nl/allerhande/recepten/ 


