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PVO heeft het druk. Als we naar de agenda kijken voor de maanden na de zomervakantie, dan blijkt dat PVO 

bijna ieder weekend weer iets van zijn leden vraagt. Is het niet de WBAWWW-band, dan is het wel de BBB of de 

EBK. Ook ons harmonieorkest en de slagwerkgroep hebben begin september samen met G.A. Heinze en 

Nardinc o.a. de “Ouverture 1812” uitgevoerd, een waar spektakel met kanonnen van saluutbatterij Bastion 

R.A.  Direct na de uitvoering van dit spektakel liggen er alweer nieuwe muziekstukken op de lessenaars. Dit is 

voor het Jubileumconcert tgv het 110 jarig bestaan van onze vereniging in januari 2009, wat met een 

“speciaal” koor uitgevoerd gaat worden. In dit PVO nieuws treft u verder een uitgebreid verslag aan van het 

bezoek van de Denen aan Soest. Onze Blokfluitgroep, bijgenaamd de “Blokpiepers” bestaat nu alweer 1 jaar en 

is een groot succes: Dat betekent dat het bijna 110 jaar oude PVO lekker jong blijft!  Check even de agenda 

voor de dagen dat de papiercontainer is besteld. Graag die dagen even wat hulp om de papier container te 

vullen met oud papier wat in de garage van PVO ligt opgeslagen. Denk ook aan het Blaasfestival op 1 november 

van onze EBK samen met de Hinterfelder Musikanten uit Achterveld.   

Heeft u een opmerking of suggestie? Stuur deze dan naar:  p vo n i e uw s@pvo soe s t . n l 

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

Slagwerk-
groep 

Matthijs Hoebe slagwerkgroep@pvosoest.nl 06-30290609 

Leerlingen  Irma Reulen leerlingen@pvosoest.nl 035-8889637 

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:  
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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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Dit jaar zijn we na een korte vakantie alweer volop aan 
de slag. En de eerste optredens zitten er al weer op. Zo 
speelde de Blaaskapel traditioneel in de Gildetent; een 
mooie dag en een geslaagd optreden. 

 

Daarnaast zijn we het nieuwe seizoen begonnen met 
een jubilaris. Ate Hooft, 60 (!) jaar lid van onze vereni-
ging. Een grote en bijzondere prestatie waar een lange 
erelijst bij hoort als je kijkt naar alle activiteiten die Ate 
heeft gedaan en nog doet voor de vereniging. Op dins-
dag 2 september hebben we Ate in het zonnetje (nou ja 
in ieder geval spreekwoordelijk dan want het regende 
pijpenstelen!) gezet. Naast de bloemen en oorkonde 
kreeg Ate de vergulde PVO-speld met daarop het getal 
‘60’. 

 

Op 9 september was het dan eindelijk zover: Ouverture 
1812 bij het Bastion in Naarden. Een erg mooie plek en 
een geslaagd evenement met droog weer en veel ka-
nonnen. De eerste kanonslag was toch even schrikken 
ondanks dat je weet dat de knal komt. De Ouverture 
gaat voorlopig even in de kast! 

 

Het weekend daarna kwamen onze Deense collega mu-
zikanten uit Randers op bezoek. Ook dat werd een ge-
weldig weekend met veel plezier en helaas ook nogal 
wat regen. Het optreden in het Muiderslot kon helaas 
niet doorgaan. Ondanks dat was het een zeer geslaagd 
weekend! Met heel veel dank aan alle mensen die heb-
ben georganiseerd en geholpen om alles vlot te laten 
verlopen! 

 

Tot zover ‘terugkijken’, dan nu: volgend jaar! 

 

PVO 110 jaar 

Kijkend naar volgend jaar dan beloofd dat ook een 
spannend jaar te worden. Daarin zullen we in ieder ge-
val een tweetal bijzondere evenementen gaan organise-
ren ter gelegenheid van ons 110-jarig bestaan. 

 

We starten in januari met, laten we zeggen een 

‘speciale uitvoering’ van het nieuwjaarsconcert, dat we 
zullen omdopen tot ‘jubileumconcert’. De eerste mu-
ziekstukken zijn al uitgedeeld en een ‘speciaal’ koor is 
uitgenodigd om mee te doen. Het belooft een bijzonde-
re uitvoering te worden. 

 

Over het tweede evenement, dat eind augustus plaats 
zal vinden houd ik u nog even in spanning. Zodra de 
contacten die we daarvoor hebben gelegd wat concrete-
re vormen aannemen zullen we dat uiteraard laten we-
ten. 

 

Ik wens iedereen heel veel plezier met de voorbereidin-
gen en een ‘mooi’ 110de jaar! 

 

Marcel Reulen. 

Oplossing: Zie pagina 4 

Sudoku nr. 8 
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. 
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Grote schoonmaak PVO gebouw. 

Op 12 juli jl. hebben 
een aantal enthousiaste 
mensen het gebouw 
eens flink onderhanden 
genomen. Joop Over-
steegen, Jeroen van 
Esch, Adrie de Kruijf, 
Marcel Gieskens, Irma 
Reulen, Romee en May-
ra Metternich, Esther 
en Wouter Bakker heb-
ben gelapt, geschrobt, 
geveegd en geboend. 

 
Het was een gezellige 
ochtend waardoor het 
gebouw er weer tip-top 
uit ziet! Allemaal harte-
lijk bedankt voor jullie 
inzet!  

 

Hopelijk kunnen we er volgend jaar weer zo’n gezellige 
ochtend van maken met misschien wel een grotere op-
komst zodat we nóg sneller klaar zijn. 

 

Het bestuur. 

 

Diversen 

Oplossing Soduku nr 8. 

Mitchel van Wegen 3-9 

Lisa Lammertink 8-9 

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 

Floris van Vliet 2-10 

Marcel Reulen 7-10 

Daniël van der Bent 10-10 

Elise Koning 11-10 

Retze Faber 12-10 

Adrie de Kruijf 14-10 

Dick Hesselink 17-10 

Gertie Lammertink 20-10 

Thomas Bosman 22-10 

Verjaardagen  

Peter Smeets 23-10 

Renée de Boer 2-11 

Irma Reulen 13-11 

Gedurende de looptijd van dit PVO nieuws (van  1 sep-
tember  t/m 17 november  zijn de bovenstaande perso-
nen jarig. Allen van harte gefeliciteerd !  
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Advertenties 

PVO Nieuws 

Website: 

www.eemlanddiervoeders.nl  

 

 

 

 

R. van Doorn 

Birkstraat 125a  

3768 HE Soest 

Tel. 033 - 461 87 14 

Fax 033 - 465 11 57 
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Even kennis maken: 

 

Hanneke Hoogendoorn; 51 jaar; al 15 jaar motorrijdster en al 25 jaar 
getrouwd met Bram die tevens ook motorrijder is en in het bezit van 
twee zonen van inmiddels rond de 20 jaar. 

Wonende te Soesterberg; en al 7 jaar 
saxofoon speelster. 

 

Bij PVO terecht gekomen door de oudste 
zoon Bas-Jan; die zat bij de vergaderin-
gen van de opening van de fietsbrug als 
afgevaardigde van de scouting groep 
Paltz en Eemgeuzen. 

 

Ik speelde 7 jaar bij Showband Oranje in 
Amersfoort waar ik heb leren spelen en 
op de muziekschool 2 diploma’s heb ge-
haald. 

De showband speelt veel op straat en dat kwam mij zuur te staan. 

Want  door gezondheidsproblemen kon in niet meer met het straatpro-
gramma meedoen en zocht ik een andere mogelijkheid om te blijven 
spelen. 

 

Deze heb ik nu gevonden bij PVO en sinds begin april van dit jaar ben ik bij de club. 

Het is even wennen maar geduld en oefening baart kunst. 

Ik hoop nog lang mee te kunnen doen. 

 

Groeten Hanneke. 

De volgende aan wie ik de klos wil overhandigen is onze nieuwe slag-
werker voor het orkest: Alexander Bosman 

De Klos 
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Op zaterdag 1 november 2008 
organiseert de EEMLANDER 
BLAASKAPEL, onderdeel van 
muziekvereniging PVO uit Soest, 
een blaasfestival. 
 
De Eemlander Blaaskapel, be-
staande uit 19 enthousiaste muzi-
kanten, zal een concert geven. 
Deze kapel staat o.l.v. Adri Ver-
laan. 
 
Verder zal als gastkapel optreden: 
“Die Hinterfelder Musikan-
ten”uit Achterveld. 
Zij staan o.l.v. Felix Brand. 
Sinds juli 1992 is deze kapel een 
zelfstandige vereniging, die onge-
veer vijftien leden telt. 
 

De Eemlander Blaaskapel en de Hinterfelder Musikanten zullen u afwisselend verrassen met gezellige 
Tiroler, Egerländer en Tjechische muziek, met en zonder zang. 
Tot slot sluiten we de 
middag met een geza-
menlijk optreden af. 
 
Hierbij nodigen wij dan 
ook alle leden, dona-
teurs en hun familie, 
vrienden en andere 
belangstellenden uit 
om er samen een 
sfeervolle/gezellige  
middag van te maken. 
 
Het festival wordt ge-
houden in het PVO ge-
bouw, Rembrandtlaan 
9 te Soest. 
Aanvang:  14.00 uur.  
Einde omtreeks om-
streeks 17.00 uur. 

Zaal open: 13.30 uur. 
Entree: GRATIS. 

1 november: Blaasfestival 
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Op dinsdag 2 september hebben wij een serenade ge-
bracht aan jubilaris Ate Hooft, inmiddels 60 jaar lid van 
onze vereniging.  Om de instrumenten te sparen is van-
wege de regen besloten om Ate met zijn allen toe te 
zingen.  

Ate kreeg een gouden speld met daarop het getal zestig 
en een grote bos bloemen. Hij werd op 1 september 
1948 lid van onze muziekvereniging. Op dat moment 
was onze huidige voorzitter min 30 jaar. Muziek zit Ate 
in de genen en is hem met de paplepel ingegoten. Op 
10 jarige leeftijd begon Ate zijn carrière op een alt-
hoorn. Met zijn enthousiasme voor muziek en met de 
ruggensteun van zijn vader, die in die tijd in het be-
stuur van de vereniging zat, werd hij al snel een goede 
muzikant. Ate genoot van de sfeer bij PVO en PVO ge-
noot van zijn muziek. In militaire dienst bleef Ate de 
muziek trouw en speelde hij zijn partijtje in binnen– en 
buitenland. Maar iedere vrije minuut was hij bij PVO te 

vinden. Na de diensttijd verruilde hij de alt-hoorn voor 
een bariton en sindsdien kun je hem daarmee echt 
“uittekenen”. Ate is niet meer bij PVO weg te slaan!  

Penningmeester 

Behalve verdienstelijk muzikant is hij -alweer in de 
voetsporen van zijn vader– inmiddels bestuurslid van 
PVO en beheert de penningen als een goede, maar zui-
nige huisvader. Dat deed hij al die tijd zonder computer 
met handige reken– en boekhoudprogramma’s. Ate 
werkt met handgeschreven kasboeken en grootboekre-
keningen en rekent het liefst op de achterkant van een 
sigarendoos. Maar zijn kas klopt altijd tot op de cent!  

Eemlander Blaaskapel 

Het harmonie-orkest is niet genoeg voor Ate en daarom 
speelt hij al jaren zijn partijtje mee in de Eemlander 

(Vervolg op pagina 10) 

Ate Hooft 60 jaar lid van PVO 
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Blaaskapel. Daarnaast zie en hoor je hem regelmatig in de “Wij Bloazen As Wa Wij Willen Band”. Als het maar 
PVO is! Toen hij een paar jaar geleden zijn bestuursfunctie als penningmeester aan zijn opvolger, Raymond Roe-
ten, overdroeg, bood hij zich direct aan om ons verenigingsgebouw te beheren en het kleine reparatie werk zelf 
uit te voeren. Alsof hij niets meer te doen had….. 

 

Gouden speld 

Kortom, een serenade voor 60 jaar lidmaatschap, voor meer dan 30 jaar bestuurslid en honderden extra vrijwilli-
gersuurtjes zijn voor Ate zeker op zijn plaats. Met een “lang zal hij leven”, een grote bos bloemen en een bijna 
unieke gouden PVO-speld met het getal 60 is hij beloond. En die speciale gouden speld met het getal 60, daar 
zijn er slechts twee van!  

 

Met dank aan de Soester Courant voor de foto (op de vorige pagina) en het artikel.  

 

Sinds augustus 2004 is de hosting van onze website bij http://in.nl actief. Daarvoor zaten we met onze site bij 
een provider in de USA. Dat was nog in de tijd dat ons adres http://www.atfreeweb.com/members/pvo/
index.htm was, vandaar dat wij toen te bereiken waren onder http://goto.pvo!  

 

Sinds we bij in.nl zitten hebben we een “eigen” domein: pvosoest.nl, (pvo.nl kon niet, want dat domein is sinds 
1998 gereserveerd voor de salonboot Prins van Oranje). Een eigen domein biedt natuurlijk veel voordelen, zoals 
de mogelijkheid om maillijsten aan te maken, bijvoorbeeld orkest@pvosoest.nl of slagwerk@pvosoest.nl. Achter 
de schermen worden voor iedere lijst de mailadressen van de leden toegevoegd, zodat bijvoorbeeld één mail 
naar orkest@pvosoest.nl ervoor zorgt dat 46 mensen deze mail krijgen! Ook een voordeel van de huidige provi-
der is dat het ledenbestand van PVO (nauwkeurig bijgehouden door Adri Verlaan) gebruikt kan worden op de 
website. Bijvoorbeeld: Als er één of meerdere personen op een bepaalde dag jarig zijn, dan wordt dit op de web-
site getoond. Ook de bezetting van de harmonie komt rechtstreeks uit de database. De ledenpagina’s zijn ook 
sinds kort toegankelijk gemaakt door een database query, al langer bestond de mogelijkheid om voor de leden 
de adressen e.d. in te zien.  Omdat we voor onze site ook inmiddels al een aardig arsenaal aan foto’s opgebouwd 
hebben, hikken we een beetje aan tegen de grens van de gehuurde diskruimte bij onze provider.  

 

Met de mogelijkheden voor database en mailinglijsten in het achterhoofd is er gezocht naar een nieuwe provider 
én een nieuwe manier van onderhoud voor de website. We komen dan tegenwoordig terecht in de zogeheten 
Content Management Systemen, zoals Joomla er één van is. Voordeel hiervan is dat het eenvoudig is om nieuwe 
content toe te voegen, dat hoeft niet meer door één webmaster, maar kan door eigenlijk iedereen gedaan wor-
den. Maar dat is voor later. Eerst gaat het erom om onze oude site om te vormen naar een nieuwe, mét behoud 
van de huidige functionaliteit. Dat is een hele uitdaging. E.e.a. gebeurt natuurlijk in de vrije uurtjes en kost dus 
enorm veel tijd. Gelukkig hebben we nog even, want ons contract met de oude provider loopt nog tot juni 2009!  

 

Voor wat betreft de ruimte: We hebben nu 350 mb diskruimte, dat wordt 30000 mb (=30 gb) en dat voor véél 
minder geld. We kunnen dus op de nieuwe site meer foto’s kwijt en zelfs filmpjes en muziek zal tot de mogelijk-

(Vervolg van pagina 9) 

(Vervolg op pagina 11) 

Nieuwe site 
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heden gaan behoren. Voorlopig is dat laatste nog toe-
komstmuziek, maar Joomla schijnt dat allemaal aan te 
kunnen.  Hieronder een klein voorbeeld hoe de nieuwe 
site er uit zal gaan  zien. 

 

Leo Schambach.  

 

Om te kijken hoe de site er in het “echt” uit gaat zien: 
http://pvosoest.nl/nieuw/NieuweSite.mht 

Let op: De links werken nog niet.  

(Vervolg van pagina 10) 
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 Advertenties 

TV SERVICE   

TON UYLAND 
Verhuur geluidsinstallaties   

Reparatie en verkoop TV/Video 

 

Schoutenkampweg 43,  

3768 AA Soest 

Tel  035-6017398 

Fax 035-6027498 

Email tvuyland@planet.nl 
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Het is een jaar geleden dat we van start zijn gegaan met de jongste muzikale groep binnen onze vereniging. De 
Blokpiepers. 

Naast de nodige theoretische en praktische vaardigheden is er ook veel plezier beleefd aan het samen bezig zijn 
met muziek. 

Op een speelse manier is er onderricht gegeven, wat resulteerde in een enthousiaste groep kinderen die graag 
muziek maken. 

Zelfs thuis werd er veel gefloten en het woord pieper is eigenlijk niet op z’n plaats als we het hebben over de 
kwaliteit van de gespeelde muziekstukjes. 

Door het jaar heen hebben we een viertal optredens verzorgt, waar zowel de leerlingen als de toeschouwers een 
fijne herinnering aan hebben. Optredens staan daarom ook het komend jaar weer, eventueel in samenwerking 
met de leerlingen van de PVO, op het programma. 

Een aantal leerlingen hebben de feestavonden van de PVO bezocht samen met hun familie en als afsluiting van 
dit leuke jaar zijn we samen met de PVO-leerlingen naar een optreden geweest van Jochem van Gelder. 

 Op de laatste repetitieavond van het leerlingenorkest zijn een aantal Blokpiepers mee komen spelen om daarna 
hun nieuwe instrument uit te zoeken. Dat was nog wel even lastig, maar uiteindelijk is er besloten om met 3 kin-
deren een klarinetgroepje te beginnen. Één leerling gaat beginnen op dwarsfluit. 

Irma Reulen (coördinator leerlingen) is het hele jaar al druk om de daaruit voortvloeiende administratieve activi-
teiten in goede banen te leiden. 

We hebben ook een drummer in spé kunnen begroeten tijdens onze aanwezigheid op de straatspeeldag in juni. 

Vanwege de jeug-
dige leeftijd gaan 8 
kinderen nog een 
jaartje door op de 
blokfluit en nieuwe 
kinderen hebben 
zich al weer aange-
meld en staan te 
trappelen om te 
beginnen. 

Ik wens jullie dan 
ook heel veel mu-
ziekplezier het ko-
mend seizoen. 

 

Gertie Lammertink 

Docente blokfluit 
en Algemene muzi-
kale vorming  
(AMV) 

 

Succesvol jaar voor de Blokpiepers 
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Ook dit jaar heeft onze Eemlander Blaaskapel een eerste prijs gewonnen 
op het gezellige blaasfestival in Austerlitz, dat is de vierde keer dat er een 
eerste prijs weggesleept is. Omdat de EBK voor de 10e keer deelnam aan 
het festival werd dirigent Adri Verlaan voor het optreden in de bloemen 
gezet.  
 
Met het repertoire had de EBK het zich zelf niet gemakkelijk gemaakt. Op 
wat kleine stemmingsproblemen na, (ze konden aan de jurytafel horen 
dat het gebit van Ate Hooft een eigen leven met een daarbij behorende 
eigen wil was gaan leiden, en absoluut geen zin meer had om nog maar 
enige medewerking te verlenen aan het embouchure van de getergde ba-
ritonist) is er een goed verzorgd optreden neergezet. Er werd met plezier 
en enthousiasme muziek gemaakt. De gekozen tempi lagen bewust een 
fractie lager om het verschil in stijl met de voorgaande kapellen iets gro-
ter neer te zetten. Zij speelden de polka's in een behoorlijk hoog tempo, 
waardoor e.e.a. rommelig werd en niet de juiste afwerking kreeg. Er werd 
goed op de beweging van dirigent Adri Verlaan ingespeeld. Accenten en dynamiek prachtig uitgebuit. 
Speciaal woord van dank dit keer voor Matthijs. Terecht een opmerking in het juryrapport voor jou!  Lekkere ste-
vige grote trom, en accenten mooi meegenomen op de bekkens. Hopelijk wordt je ego door deze opmerkingen 
dermate gestreeld dat je vaker met ons mee gaat spelen!  
Uit het publiek kwam de vraag of er al een nieuwe CD uit was van de Eemlander Blaaskapel. Daar gaat beslist 
aan gewerkt worden!

Beoordeling:  Bert Willemsen Jr.   Bert Willemsen Sr. 

Klankverhouding – Zuiverheid  9 8,5 

Repertoirekeuze   8,5 8,5 

Muzikaliteit  9 9 

Opvatting Orkestleider/Dirigent  9 8 

Totaal Aantal Punten: 69.5, een Eerste Prijs! 
 
Commentaar: 
Dhr. Willemsen Sr.: 
Repertoirekeuze en muzikaliteit goed. Technisch goed gespeeld, let op onderlinge stemming! 
Een wat statisch optreden. 
Goed orkest. Voor de toekomst veel succes gewenst. 
 
Dhr. Willemsen Jr.:  
Wat fijn dat jullie er weer bijzijn. De tutti klank is mooi en verzorgd. Soms was het wat onzuiver bij de baritons. 
Daarentegen was de baritonsectie mooi van klank. 
De dynamische verschillen zijn groot en goed verzorgd. (Ook het Forte blijft mooi). Goed slagwerk! 
Ik zou de trompetsolo’s van de dirigent richting het publiek spelen. Dan komt het er beter uit. Ik heb weer geno-
ten! 

Zie ook de foto’s op de website van pvo: http://pvosoest.nl 
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Mission: Impossible is een televisieserie, uitgezonden 
in de jaren 1970. In de afgelopen jaren is er een drietal 
films verschenen met dezelfde naam. 

Niet alleen in 1970 maar ook in 1988 verscheen New 
Mission Impossible, als remake op de originele series. 
Ook al waren deze serie's voorzien van technische 
hoogstandjes, hield de serie het maar 2 jaar vol. 

 
 
Tune 

Het boek ‘tv biggest hits’ noemt de tune voor MISSION: 
IMPOSSIBLE, de beroemdste "spionnen"-muziek die 
ooit werd geschreven (voor TV). En het werd geschre-
ven door Lalo Schifrin, een bekend jazzmusicus. De 
producer en bedenker van de serie, Bruce Geller, had 
speciaal om Lalo Schifrin gevraagd en hem de pilot-
aflevering laten zien. 
Lalo koos voor een thema met een 5/4 (vijfkwarts)-
maat. Dat een dergelijke "onberekenbare" maatsoort 
succes kan hebben, had Dave Brubeck in 1962 bewezen 
met "Take Five". Het MISSION: IMPOSSIBLE-thema 
behaalde in 1968 de 41e plaats in de Amerikaanse hit-
parade. Eigenlijk was de muziek geschreven voor een 
bepaalde scêne in de pilot, maar Geller was zo enthou-
siast over de muziek dat het de openingsmuziek werd. 
Als je de titels ziet en de muziek hoort, dan merk je dat 
de editing op de maat van de muziek is gedaan. Vol-
gens de hoes van de "Mission: impossible"-LP gebeurde 
dat bij deze serie regelmatig: de beeld-editing werd 
gedicteerd door de muziek. Eigenlijk heeft Schifrin maar 
twee thema's geschreven voor de serie. "The plot" heet 
het andere thema en werd vooral gebruikt op momen-

ten dat het spannend werd en een bepaalde actie door 
het team op touw werd gezet. Toen de LP uitkwam wer-
den extra thema's geschreven die later in de serie wer-
den gebruikt, net zoiets als Henry Mancini had gedaan 
met PETER GUNN. De tune werd opnieuw opgenomen 
voor de gelijknamige bioscoopfilm uit 1996. Daarin 
werd ook "The Plot"gebruikt. 
 

 
 

Lalo Schifrin 

 
 
Lalo Schifrin 

Geboren is geboren in Buenos Aires (Argentinië) op 21 
juni 1932. 

Lalo Schifrin is een componist van filmmuziek en pianist 
van zowel serieuze muziek als jazz. Hij geniet wereld-
wijde bekendheid voor zijn titelmuziek van de TV serie 
Mission Impossible en andere filmmuziek zoals die voor 
de film Dirty Harry. 

 
Schifrin geeft wereldwijde concerten met jazz vertolkers 
tezamen met symfonieorkesten en is een promotor van 
de fusie van jazz en symfonische muziek. 

Uitgelicht: Mission Impossible Theme 
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Denen op bezoek bij PVO 

PVO Nieuws 

Beste muziekvrieden van P.V.O.  

Hierbij een verslag van een zeer gezellig weekend met 
onze muziek vrienden uit Denemarken.  

   

Na een lange reis van ongeveer elf uur stonden vrijdag 
morgen om kwart voor negen de Denen voor de deur: 
Moe maar blij dat ze de bus uitmochten!  

Na het gebruikelijke handjesschudden en hier en daar 
wat geknuffel werd het ontbijt genuttigd. Er moest wel 
doorgegeten worden, want om tien uur zou Ad van de 
Grift met zijn antieke gele Amerikaanse schoolbus de 
Denen oppikken om te vertrekken naar het woon– en 
zorgcentrum Molenschot voor het geven van een con-
cert. De bewoners van Molenschot hebben zichtbaar 
genoten van de klanken van onze Deense vrienden.  

De lunch werd weer genuttigd in ons gebouw,en na een 
uurtje rust zijn we weer met de bus van Ad naar de 
herbouwde Soester molen: "de Windhond" afgereisd 
voor een leuke rondleiding van molenaar Tom Bakker.  

Dit werd op een leuke manier in het Deens vertaald 
door Lisbeth Dijkman, een Deense die hier een leuke 
man heeft ontmoet en is blijven wonen in Nederland. 
Foto's maken was helaas moeilijk door de stromende 
regen maar dat werd ruimschoots goed gemaakt door 
de Windhond genever die in de molenaarskamer door 
Antonio van de Hengel werd aangeboden.  

Om een uur of drie konden ze eindelijk naar de StayO-
kay aan de Bosstraat: Lekker douchen en een tukje 
doen (dat laatste hebben wij trouwens ook gedaan!)  

Door het geven van het optreden in de ochtend in Mo-
lenschot hebben de Denen hun eigen avondeten ver-
diend. Dit werd verzorgd door de uitstekende keuken 
van het centrum. Vijf uur die middag kon ik het eten 
gaan halen: nasi met saté en kroepoek die wij in ons 
gebouw zouden gaan nuttigen, ik dacht dat ik het warm 
mee zou krijgen maar het was koud, verpakt in de be-
kende bakjes van de chinees.  

Een beetje paniek want onze gasten zouden er om zes 
uur zijn! Hoe krijg je dat warm met een klein magne-
tronnetje en een pan? Peter Smeets is thuis gauw een 
paar pannen en olie gaan halen en met wat hulp van de 
Denen en een hoop kunst en vliegwerk is het toch ge-

lukt om een smaakvolle maaltijd te creëren.    

Na het eten hebben we gezamenlijk gerepeteerd om de 
stukken die we samen op zaterdag wilden spelen de 
vorm te geven die het nodig heeft om goed voor de dag 
te komen. Er werd afwisselend gedirigeerd door onze 
eigen dirigent, Peter Rieken en door de inval-dirigent 
van de Denen.  

Tien uur zijn we gestopt om met een  biertje en wijntje 
lekker bij te praten, heel gezellig. Moe en voldaan zijn 
onze Deense vrienden door chauffeurs van PVO weer 
naar de StayOkay gebracht waar een aantal hardcore 
Denen nog een poosje aardig doorgefeest hebben.    

Een aantal PVO-ers hebben in het gebouw de zaal weer 
in orde gemaakt voor de volgende dag en om 1 uur wa-
ren ook deze mensen moe maar voldaan weer thuis.  

Hopend op goed weer voor de zaterdag.  
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 Ja, dan is het zaterdag: De regen kwam met bakken 
uit de lucht. We hopen dat het nog op gaat klaren, want 
het is nog geen twaalf uur.  

Om acht uur waren de eerste mensen al weer druk in 
de weer om ongeveer 60 lunch pakketjes te maken. 
Een hele klus maar wel gezellig.  

Tien uur was het verzamelen voor onze leden en onze 
Deense vrienden. Even een kopje koffie en dan vertrek-
ken we naar het Muiderslot, aanhanger en busje zijn 
inmiddels geladen met de instrumenten. Ondertussen 
blijft het maar regenen.  

We hadden een hele leuke zaterdag gepland op het 
Muiderslot met wat concertjes van PVO en de Denen en 
natuurlijk gezamenlijk.  In de tussentijd konden wij vrij 
rondlopen in het Muiderslot waarbij de Denen kennis 
konden nemen van onze rijke historie ten tijde van de 
Gouden Eeuw.  

Omdat de weerberichten toch gunstig bleven, zijn we 
toch maar met het hele spul naar het Muiderslot afge-
reisd. Om half twaalf kwamen we daar aan. Nog steeds 
was was het miezerig en ook behoorlijk koud. Goede 
raad was duur. De muziekinstrumenten kunnen niet 
allemaal tegen regen, ook de uniformen worden er niet 
beter van. En als het regent komt er natuurlijk ook 
geen publiek. Ook was niet bekend wanneer het droog 
zou worden.    

Dus na heel wat heen en weer gepraat zijn we maar 
afgedropen, terug naar het PVO-gebouw, waar de niet-
muziek-makende achterban al de zaal aan het inrichten 
was voor de avond. Gezamenlijk  musiceren werd moei-
lijk omdat dan de zaal weer gedeeltelijk afgebroken 
moest worden. Gelukkig zagen de Denen dat ook, om-
dat zij gewend zijn om staand te spelen kreeg PVO een 
leuk concert aangeboden en konden wij de zaal verder 
intact laten.  

Inmiddels was het droog geworden en kon plan B uitge-
voerd worden. Ook daarvoor moest het redelijk droog 
zijn: Naar de Keistad-feesten in Amersfoort. Uitrij-
kaarten voor de parkeergarage bij de Flint waren gere-
geld evenals een heleboel paraplu's. Ook de grote 
Deens bus kreeg een mooi plaatsje bij de Flint.  

Een keur van straatartiesten, muziekgezelschappen en 
koren gaven optredens in de gehele stad. Gelukkig was 
er inmiddels een lekker zonnetje gaan schijnen en heeft 

iedereen op eigen wijze genoten van de mooie Amers-
foortse binnenstad: Een aantal Denen gingen met PVO-
ers de stad door om van de optredens en de stad te 
genieten, weer een ander groepje Denen streek neer op 
een zonnig terrasje en genoot van de heerlijk drankjes.  

 

Terwijl de Denen en een aantal PVO-ers zich in de bin-
nenstad van Amersfoort vermaakten, werd ondertussen 
de zaal in het PVO-gebouw door een paar enthousiaste 
mensen tot een waar Italiaans restaurant omgetoverd. 
Vooraan bij de bar stond het buffet, in de zaal waren de 
tafel en stoelen gezellig neergezet en achterin de zaal 
was een hoek ingericht voor de muzikanten van R9.    
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Nadat iedereen zich had omgekleed en opgefrist, begon 
de traditionele feestavond. Het eten werd dit keer ver-
zorgd door een echte cateraar: Smaakgevoel Catering 
uit Soest en het smaakte allemaal verrukkelijk! Na het 
eten werden we door voorzit-
ter Gert Johansson bedankt 
voor het fijne weekend en 
kreeg Donata een paar 
mooie muzieknoten uitge-
reikt.  

  

Daarna was het natuurlijk de beurt aan Henne en Met-
te. Wat ooit begonnen is met het zgn "Ducken", door 
Cees van Dijk uitgevoerd met beide dames, is nu een 
wederzijds spektakel geworden waarbij aan de ene kant 
Henne en Mette ludieke dingen verzinnen voor Cees 
van Dijk en aan andere kant Cees van Dijk en Adrie de 
Kruijf de dames vooral vooraf het angstzweet laat uit-
breken.  

Na deze acts was er ruimte om te dansen op de muziek 
van R9, de zangers van R9 hadden speciaal voor deze 
avond enige nummers in het Italiaans ingestudeerd! 
Veel te praten en vooral te lachen. Het was een zeer 
geslaagde avond! Om 1 uur werden de Denen naar hun 
inmiddels omgedoopte Stay Away hotel gebracht, waar 
een aantal hardcore Denen nog een poosje (tot de vol-
gende ochtend!) aardig doorgefeest hebben.  De PVO-

ers met aanhang hebben nog de zaal opgeruimd waar-
na  iedereen is gaan genieten van een (zeer korte) 
nachtrust.  

Na alle gezelligheid komt er onherroepelijk een af-

scheid. Zondag 9 uur vertrokken de Denen weer rich-
ting Denemarken, uitgezwaaid door een 15-tal vroege 
en soms duffe PVO-vogels.    

 

De Denen zien we jammer genoeg pas terug in 2011, 
wanneer PVO weer uitgenodigd is voor een bezoek aan 
het Deense Randers.    

Ik wil iedereen namens commissie te bedanken die het 
mogelijk gemaakt heeft om dit weekend te doen slagen  

het zijn er teveel om bij naam te noemen 
(bedankt)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Wel willen we graag de mensen die buiten PVO om ons 
geholpen hebben bedanken:  

Ad van de Grift  
Antonio van de Hengel  

Molenschot  

Ben Becker  

Lisbeth Dijkman  

Tom Bakker  

Wouter en Iris  

en de ouders van Donata  

Dit was het verslag van een zeer geslaagd weekend. 
Nogmaals bedankt alle leden van PVO, namens het co-
mité bestaande uit Donata van Asselt, Peter Smeets, 
Raymond Roeten en Jan de Jong.  

   

Jan de Jong.  
PS. Kijk ook eens naar: http://jmrdsb.dk  
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Repetitie tijden:  

 

Muziekvereniging PVO 

Gebouw:  

Rembrandtlaan 9 

3761 AG SOEST 

Postadres:  

Postbus 68 

3760 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 Marcel Reulen voorzitter@pvosoest.nl (035) 602 86 73 

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. 

Warme herfssalade met biefstuk en hazelnoten 

Hollands, hoofdgerecht, 4 personen 

Bereiden: 15 min  

Bevat per eenpersoonsportie: Energie 455 kCal - Eiwit 13 g - Vet 27 g - Koolhydraten 40 g 
Ingrediënten 

• 1 zak krieltjes 

• 4 biefstukken 

• 3-4 eetlepels olie 

• 4 rode uien, in grove stukken 

• 1 bakje paddestoelenmelange (200 g) 

• 200 g peultjes 

• 3 eetlepels balsamicoazijn 

• 2 zakjes slamelange met waterkers (a 100 g) 

• 1 zakje hazelnoten (75 g) 

Bereiden 
Bereid de krieltjes in de magnetron volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bestrooi de biefstuk met 

(versgemalen) peper. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak de biefstukken op hoog vuur in circa 5 

minuten aan weerszijden bruin. Haal het vlees uit de pan en dek het af met aluminiumfolie. Schenk de rest van 

de olie in de pan, roerbak op hoog vuur de uien en schep er de paddenstoelen en de peultjes bij. Schenk na 5 

minuten de balsamicoazijn erover. Breng op smaak met (zee)zout en (versgemalen) peper. Bak nog 1 minuut 

al omscheppend op hoog vuur. Schik de sla op 4 grote borden, verdeel er de krieltjes over en schep er het 

paddenstoelen-groentemengsel overheen. Snijd de biefstukken in repen, verdeel ze over de sla en bestrooi 

ze met de hazelnoten. Lekker met grof bruinbrood en zoute boter. 

Recept afkomstig van http://www.ah.nl/recepten 


