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Dit is alweer het eerste PVO nieuws van 2009. Eigenlijk  zou in november/december van het vorig jaar dit PVO nieuws in uw 

brievenbus moeten liggen, maar omdat de vorige website niet meer te beheren was, is prioriteit gegeven aan de online 

aanwezigheid van PVO op het World Wide Web. Mede omdat in geheel Soest sandwich-borden waren opgehangen met 

daarop heel groot: Voor meer informatie, zie: www.pvosoest.nl, dan moet daar gewoon die informatie staan als je onze 

website bezoekt.  Over de nieuwe website gesproken, deze is nu sinds 11 december “live”. Omdat het concept van de nieuwe 

site geheel is anders dan de vorige, kan ik me voorstellen dat mensen nog niet zo gauw de weg weten. Daarom is er in dit PVO 

nieuws wat uitleg opgenomen over de nieuwe website. Ten tijde van dit PVO nieuws heeft PVO al heel wat optredens achter de 

rug. Beginnend met de heren van het Occasional Brass Quintet: Deze hebben in december in korte tijd drie keer optredens 

verzorgd, tussen alle extra repetities van de harmonie en optredens van de EBK, kwam dit er allemaal nog eens bij, zeker als 

u weet dat voor ieder OBQ optreden ook nog meermalen  gerepeteerd moet worden! Dan hebben we natuurlijk de EBK, 

waarvan de leden in december de Kerstmarkt in het Duitse Soest hebben bezocht. Het harmonie orkest heeft een geslaagd 

jubileumconcert samen met het Westlands Mannenkoor achter de rug (zie ook verderop in dit nieuws) en onze BBB en R9 

hebben het Soester Sportgala weer uiterst professioneel muzikaal ondersteund.  

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

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

Slagwerk- 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:  

 

 

Agenda 
       Do 30 apr - Koninginnedag 
       Slagwerkgroep, Vrijmarkt 
Za 21 feb – Iedereen 
Papiercontainer 8:00-9:00   Za 9 mei – Iedereen 
       Papiercontainer 8:00-9:00   
Za 14 mrt - Iedereen  
BBB Night II, PVO gebouw   14 - 17 mei – MC Easy Blow 
       Motorweekend Sauerland 
Za 21 mrt – PVO 
Groepsfoto, ergens in Soest   Do 28 mei – PVO 
       Avondvierdaagse, Soest 
Ma 23 mrt – PVO 
Algemene ledenvergadering   Do 27 aug – Harmonie 
       Gé Reinders concert, Gildetent 
Za 28 mrt – PVO 
Groepsfoto (uitwijkdatum)   Za 10 okt – PVO 

       Culinaire avond II, PVO gebouw  
Za 4 apr - Iedereen 
Slagwerkavond, PVO gebouw    
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Advertenties 

PVO Nieuws 

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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Hamerstukje 

Pagina 3 PVO Nieuws 

Zo, de kop is eraf! Een vliegende start met de 
nieuwjaarsreceptie en het Jubileumconcert. Beide 
zeer geslaagd. De nieuwjaarsreceptie was gezellig 
en had dit keer ook het karakter van een receptie 
in het kader van ons 110 jarig jubileum. Vandaar 
dat ook donateurs en collega verenigingen uit 
Soest waren uitgenodigd, die ook goed vertegen-
woordigd waren. Jammer dat de meeste jubilaris-
sen er niet bij waren! Die zullen we op een ander 
moment alsnog in het zonnetje zetten. Over het 
Jubileumconcert leest u elders in dit PVO-nieuws 

 

Maar er staat nog veel meer op de agenda! Slag-
werkavond, BBB-night (zie de affiches in het ge-
bouw) en natuurlijk Gé Reinders in augustus. 
Voor dat laatste concert, tijdens de Gildefeesten 
in de Gildetent, zijn de voorbereidingen al in vol-
le gang. De eerste stukken staan al op de lesse-
naar (Adri heeft nog kramp in z’n vingers van 
het kopiëren denk ik….), dat belooft weer een 
uniek evenement te worden. Houdt de agenda 
en de site goed in de gaten. 

 

Nu ik het toch over de site heb, die is afgelopen 
maanden door Leo Schambach geheel ver-
nieuwd. De site ziet er erg goed uit. Het is een 
hele klus geweest die te bouwen en alle informa-
tie van de oude site over te zetten naar de nieu-
we. Wat mij betreft een zeer professionele web-
site waar we trots op mogen zijn! Leo, bedankt! 

 

Graag wil ik even een speciaal compliment ver-
melden voor de slagwerkers van het orkest. 
Daan op drums en Alexander en Jeroen afwisse-
lend op grote- en scherpe trom. Ik geef het je 
te doen, zo uit de slagwerkgroep achter een or-
kest gaan staan en ineens toch wel heel andere 
muziek spelen dan je bent gewend. Ander tem-
po, ander ritme, een walsje….. het valt niet 
mee. Graag wil ik jullie dan ook bedanken voor 
jullie inzet tot nu toe, ga zo door! 

 

Op 23 maart a.s. is er de algemene ledenverga-
dering. Aan de jaarverslagen wordt al druk ge-
werkt. Ik hoop op een grote opkomst, graag tot 
dan!  

Marcel Reulen 

U heeft het vast ook in de kranten gelezen: Oud 
papier is niks meer waard….. Nou dan kan zijn 
echter voor de vereniging is het oude papier zeer 
waardevol. De prijs van oud-papier (nu ongeveer 
3 Eurocent) wordt door de gemeente Soest aan-
gevuld tot een vast bedrag per kilo. De kiloprijs 
die wij als vereniging krijgen ligt rond de 9 a 10 
cent per kilo!  

Dat levert dus een mooie vaste inkomstenbron op 
die we (nog steeds) goed kunnen gebruiken. Blijf 
dus vooral (en als u het nog niet deed begin er 
dan mee!) uw oud papier aanleveren bij het PVO-
gebouw.  

Meteen we aan iedereen wel een vriendelijk maar 
dringend verzoek om geen karton mee te ne-
men. Oud papier in een doosje (of kleine karton-
nen verpakkingen) is natuurlijk geen probleem 
maar als we teveel karton inleveren gaat dat van 
de prijs af!! Dan levert het ons dus minder op en 
om dat te voorkomen moeten we dat karton dan 
gescheiden afvoeren naar de gemeentewerf wat 
weer veel extra werk oplevert. 

Als de garage vol is legen we die in een container, 
de eerstvolgende keer is dat op zaterdag 21 fe-
bruari om 08:00 uur, hulp is van harte welkom! 

 

Marcel Reulen 

Sudoku nr. 9 Oplossing: Zie pagina 4 

Oud papier 
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Op zaterdag middag/avond  

10 oktober 2009 willen we, na het enor-

me succes van 29 maart 2008, weer een  

CULINAIR spektakel houden in het 
PVO gebouw. 

Noteer deze datum dus alvast. Nadere details vol-
gen later dit jaar.    

Namens de evenementencommissie, 

Cees van Dijk 

Diversen 

Gedurende de looptijd van dit PVO nieuws (van  

17 november t/m 13 april  zijn de bovenstaande 

personen jarig. Allen van harte gefeliciteerd !  

Oplossing Soduku nr 9. 

2 8 9 1 7 4 6 3 5 

6 4 3 2 5 9 8 7 1 

1 5 7 3 8 6 4 2 9 

3 1 8 4 6 7 9 5 2 

5 6 2 8 9 1 7 4 3 

9 7 4 5 2 3 1 8 6 

7 2 5 6 1 8 3 9 4 

4 9 1 7 3 2 5 6 8 

8 3 6 9 4 5 2 1 7 

Verjaardagen 
Leo  Verlaan 28-11 

Harrie  Herfst 29-11 

Donata van Asselt 4-12 

Rachelle  Wigtman 8-12 

Marjan de Goede - Oonk 9-12 

Helmy  Sanders 10-12 

Suzanne  Uyland 11-12 

Margriet  Kok 12-12 

Eva  Kok 12-12 

Frank  Kamperman 20-12 

Chantal de Groot 20-12 

Erica  Hamming 24-12 

Jonne  van Rietschoten 30-12 

Hettie  Verlaan 11-1 

Els  Witkamp 12-1 

Cindy v.d. Molen 12-1 

Karlijn  Born 15-1 

Famke  Bloem 16-1 

Willem v.d. Born 17-1 

Nina  Unruhe 19-1 

Steven  Akkerman 25-1 

Liora van der Bent 26-1 

Kyra  Bloemendal 29-1 

Ruben  Smeets 31-1 

Rob  Beerten 9-2 

Peter  Keereweer 11-2 

Henk  Buurman 13-2 

Matthijs  Hoebe 14-2 

Hans v.'t Veer 17-2 

Monica van Tricht 20-2 

Catharinus  Vonk 4-3 

Elwin v.d. Molen 7-3 

Germa van Stralen 12-3 

Nikki  Brouwer 14-3 

Esther  Bakker 14-3 

Mia  Hoffmann 14-3 

Nikki  Brouwer 14-3 

Raymond  Roeten 23-3 

Wouter  Bakker 31-3 

Mevr  Jaarsveld 1-4 

Cees  van  Dijk 6-4 

Daphne  Kroes 7-4 

Ton   Oosthoek 7-4 

Piet   Rademaker 10-4 
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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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De Klos 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Alexander Bosman 
en ik ben voor de 2e keer 
de klos. Ik ben zestien jaar 
en zit in 3 havo op het 
griftland college in Soest. Ik 
heb een broer, Thomas (18 
jaar) die speelt ook bij de 
slagwerkgroep van de PVO. 

Ook heb ik een zus, Claudia 
(19 jaar) en een hond ge-
naamd Djambo. 

 

Als bijbaantje heb ik sinds 
april vorig jaar bij Stayokay gewerkt. Daar deed ik ochtendbediening in het weekend. Dat was erg 
leuk, maar ook wel vroeg want ik moest dan om 07:00 uur beginnen. Sinds kort ben ik daar gestopt 
en nu werk ik bij de C1000 op de zuivelafdeling als vakkenvuller. Daar heb ik het ook erg naar m’n 
zin. 

 

Mijn hobby’s zijn sporten bij de sportschool, tv kijken, trommelen, lezen, uit-
gaan, autorace/F1, muziek en nog veel meer. 

 

Ik ben inmiddels ruim 6 jaar lid van de slagwerkgroep van PVO waar ik met 
veel plezier elke dinsdag naar toe ga. Sinds kort ben ik ook slagwerker bij het 
orkest waar ik op tien januari jl. mijn 1e concert heb gehad. In het begin was ik 
wel een beetje zenuwachtig maar ik vond het heel leuk om te doen. Het is wel 
even wennen met meneer Rieken als dirigent, met name het tellen maar dat 
begin ik langzaam onder de knie te krijgen. 
En ik weet zeker dat ik nog lang bij het or-
kest zal blijven spelen. 

 

Wat ik een van de leukste dingen van de afgelopen jaren vind, is 
het optreden in het Spant. En natuur-
lijk met sinterklaas, als zwarte piet 
met de drumband meedoen. 

Ook heb ik een paar keer met m’n 
broer meegedaan aan een solisten-
concours in Huizen. 

 

De volgende aan wie ik de Klos doorgeef is… Gertie Lammertink 



Pagina 7 PVO Nieuws 

14 maart: Big Band’s night in Town, take 2 

Soest – januari 2009 

Veertien knallende blazers, een spetterende ritmesectie, en twee kanjers van lokale solisten. Zet hier 
een overenthousiaste dirigent voor, en je hebt het recept van de Big Band’s Night in Town, in 2007 

voor het eerst georganiseerd 
onder de noemer van Basie tot 
Borsato. Mede dankzij dit con-
cert heeft de Soester Big Band 
Blow, onderdeel van muziekver-
eniging PVO, de Publieks-
Cultuurprijs 2007 gewonnen. 
Het heeft even geduurd, maar 
het vervolg van dit concert is in 
de maak.  

 

Op veertien maart aanstaande 
gaat het dak er weer af aan de 
Rembrandtlaan 9. Onder de 
noemer BLOWN-2-PIECES zijn 
ook dit jaar weer twee superso-
listen uitgenodigd om er een 
swingende avond van te maken. 
Anne-Marie Blink zingt alles 
waar ziel in zit. Van Franse Chansons, Argentijnse tango’s en 

Hongaarse zigeunermuziek tot nummers van Shirley Bassey, alles zingt zij met verve. De tweede so-
list is Semmy Prinsen. Hij is natuurlijk een jazzkanon van de eerste orde. Al jarenlang is hij actief met 
combo’s als “Perron 5B” en “Ottomania”.  

 

Al met al belooft het weer een geweldig feest te worden. Natuurlijk bent u allen van harte welkom in 
het PVO gebouw aan de Rembrandtlaan.  

Graag wel even van te voren aanmelden via bigbandblow@pvosoest.nl.  
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Jubileumjaar Muziekvereniging PVO geopend 

‘PVO staat voor samenwerking, kwaliteit en gezelligheid’  

 

Zaterdagavond 10 januari gaf Muziekvereniging PVO een Jubileumconcert ter ere van het 110 jarig 

bestaan van de vereniging. Als gast was ‘Het Westlands Mannenkoor’ uitgenodigd. De sporthal van 

het Spleasure Centrum in Soest was het decor van een geslaagd openingsconcert van dit jubileum-

jaar. 

 

De ongeveer 400 toeschouwers werden getrakteerd op een gevarieerde avond muziek, afwisselend 

gebracht door harmonie, koor en harmonie met koor samen. Leuk detail van de avond was dat alle 

115 koorleden van ‘Het Westlands Mannenkoor’ luid applaudisseerden voor de 10 jarige drummer, 

Daan van der Vliet, die op het drumstel het orkest zeer strak begeleidde tijdens de uitvoering van 

‘The Cream of Clapton’.  

Als afsluiting van het geslaagde jubileumconcert feliciteerde de burgemeester van Soest, de heer 

Noordergraaf, Muziekvereniging PVO met het jubileum. Volgens de burgemeester staat PVO voor sa-

(Vervolg op pagina 9) 
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menwerking, kwaliteit en gezelligheid. Om dit te benadrukken bood de burgemeester, namens de ge-

meente Soest, alle leden van het harmonieorkest een bloemetje aan. Traditiegetrouw werd het eerste 

concert van het jaar afgesloten met de Radetzki mars van Strauss. 

(Vervolg van pagina 8) 
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Sinds 11 december is de nieuwe PVO site actief op het vertrouwde adres: http://www.pvosoest.nl en 

veel PVO-ers hebben al onze nieuwe website bezocht. Een vaak voorkomende vraag is: Waar zijn de 

ledenpagina's? Men was gewend op de oude site naar deze pagina's te gaan, in te loggen om daar-

na de specifieke zaken voor de leden te kunnen bekijken.  Nu gaat dat anders: Je moet je eerst regi-

streren (hoe? Zie verderop). Dan, na goedkeuring, kun je aanloggen met je zelfgekozen 

"gebruikersnaam" en wachtwoord en ziedaar: In de linkerkolom boven de Verjaardagen verschijnt 

een menu: Ledeninformatie. Binnen dat menu kunt u zoe-

ken op Achternaam of op Afdeling. 

Klikt u bijvoorbeeld op Afdeling, dan verschijnt een keuze 

lijstje, waaruit u de gezochte afdeling kunt selecteren. Daar-

na verschijnen in een keurig lijstje de leden van de betref-

fende afdeling. Klikt u daarna op Details, dan worden adres-

, telefoon, en mail-gegevens van het betreffende lid zicht-

baar gemaakt. Deze privacy gevoelige detailinformatie is 

dus alleen zichtbaar voor geregistreerde leden!   

Bij de Foto's (zie tab: Beeldmateriaal) kunt u ervoor kiezen 

de kleine foto's -

zoals die op het 

scherm gepre-

senteerd wor-

den- te bekijken, of op één van de foto's te klikken om deze in groter formaat te zien. Gaat u met de 

muis naar de rechterbovenkant, dan verschijnt "Next", om naar de volgende foto te gaan. De vorige 

foto kunt u selecteren door met de muis naar de linkerbovenkant te gaan.   

Door met de muis op het PVO-logo of -foto bovenaan de pagina te klikken kunt u  de artikelen van de 

hoofdpagina opnieuw inladen. 

Voor de leden van PVO bestaat de mogelijkheid om zich te registreren, zodat zij de speciale leden-

pagina's kunnen bekijken, óf om met andere "online" leden te "chatten". Aan de linkerzijde van de 

pagina staat een kader met "Aanmelden". Door binnen dit kader op "Registreer" te klikken, opent zich 

een nieuwe pagina, waarop u zich kunt registreren. Kies bij registratie svp een gebruikersnaam waar-

aan de overige leden u kunnen herkennen, dus zoiets als AdriV, Adri de Kruijf of R.Roeten, dit is met 

name handig voor het "chatten", zodat je weet wie er online zijn.   

Bij registratie moet een email-adres opgegeven worden. Dit email-adres mag maar één keer voorko-

men, dus als twee leden uit dezelfde familie zich willen registreren, moeten beiden een ander email-

adres kiezen.  

De belangrijkste aanwijzingen heb ik denk ik nu wel gegeven, maar het allerbeste is gewoon alles zelf 

uitproberen. Mocht u er onverhoopt niet uitkomen, gebruik dan de "Contact" pagina in het 

"Informatie" menu om technische hulp van de webmaster te verkrijgen.  

Veel plezier op de nieuwe site!  Leo Schambach. 

Nieuwe site: http://www.pvosoest.nl  
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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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UITGELICHT 

‘Gé Reinders’ 
 

Een aantal weken is het harmonie-
orkest nu bezig met het oefenen van de 
stukken voor het concert in augustus. 
Gé Reinders zal dan samen met PVO een 
concert geven in de Gilde tent. Dat is 
wel even aanpoten voor iedereen, want 
al deze muziek is totaal nieuw voor 
PVO. De grote vraag is alleen: Wie is Gé 
Reinders eigenlijk? Daarom hier zijn bi-
ografie. 

 
De muzikale scholing van Gé Reinders begint 
met pianoles wanneer hij 9 jaar is. Op de 
middelbare school speelt hij in diverse band-
jes. Na het Gymnasium gaat Gé als zeven-
tienjarige uitwisselingsstudent naar Amerika. 
Vanaf 1973 speelt hij in de Roermondse pu-
brockgroepen Zimmerman en Girls walk by. 
Vooral de laatste groep treedt veel op door 
de hele Benelux. Zo spelen ze op het Belgi-
sche Bilzen Festival op Pinkpop Binnen en 
tweemaal op Oor’s groepenpresentatie. De 
groep sleept diverse prijzen in de wacht. Pa-
radiso geeft ze zelfs een contract voor zes 
optredens in een half jaar.  

 

Van 1981 tot 2002 werkt Reinders als partti-

me muziekleraar in het voortgezet onder-
wijs. Voor dit werk ontwikkelt hij zelf lesma-
teriaal. Van 1987 tot 1988 is Gé werkzaam 
bij de Regionale Omroep Zuid als componist 
bij het programma 'Radio Muskiet'. De Lim-
burgstalige liedjes die hij hiervoor schrijft, 
worden op verzoek van de luisteraars op 

plaat uitgebracht. Met zijn (gesubsidieerde!)
groep 'De Radio Muskiet Tournee' speelt 
Reinders in het hele land. Een optreden in 
Paradiso wordt zelfs uitgezonden op de klas-
sieke zender Hilversum 4! In 1986 is Gé 
openingsact van Pinkpop.  
 
Zijn schrijven houdt niet op bij liedjes. Hij 
heeft een tijd een column in 'Link', het or-
gaan van de Stichting Popmuziek Nederland. 
Zijn artikelen verschijnen o.a. in 
'Adformatie', 'Onze taal', 'Rails' en 'Dagblad 
de Limburger'. In 1989 produceert Reinders 
zelf zijn CD 'Homecoming'. Op deze plaat 
spelen mensen als George Kooymans, Ernst 

(Vervolg op pagina 15) 
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Jansz en Tony Willé. De plaat wordt door de 
landelijke pers en de radio zeer goed ont-
haald. Na een zeer succesvolle Canadese tour 
in 1991 verschijnt in april 1992 'Blood'. Hier-
op staat o.a. 'Stolen Love', een duet met Rita 
Coolidge. Wederom zijn de kritieken zeer lo-
vend. In 1993 staat Gé voor het eerst in het 
theater.  

 

De kritieken over Gé’s cd’s zijn zeer lovend 
en het nummer 'Amsterdam' wordt zowel in 
De Telegraaf als Trouw het mooiste lied over 
onze hoofdstad betiteld. Toon Hermans is 
zelfs zo enthousiast over deze CD, dat hij Gé 
als producer van zijn eigen CD 'Ik zing van 
het leven' vraagt. Dit album staat maanden 
in de Top-100.  
 
Gé concentreert zich qua optredens vanaf 
1996 volledig op het theater. Hij zingt in het 
hele land Limburgstalige liedjes over aller-
daagse zaken, die ook voor niet-Limburgers 
herkenbaar zijn. In het voorjaar van 1997 
begon Gé Reinders met de opnamen van zijn 
derde Limburgstalige studio-CD 'Man van 'n 
Kleine sjtad'. Als de plaat in september van 
dat jaar verschijnt zijn de kritieken zeer lo-
vend. In de theatertour van 98/99 maakt hij 
in een paar Limburgse plaatsen al de over-
stap van de kleine naar de grote zaal. Gé 
blijft samenwerken met Toon Hermans en 
verzorgt, wederom in samenwerking met Pe-
ter Vincent, de audioproductie bij de tv-
opnames van de Show van Toon die de Vara 
uitzendt in 1998. In dat zelfde jaar wordt hij 
door Lenette van Dongen (cabaretière red.) 
gevraagd om de Cd 'Jagadamba' te produce-
ren.  
 
De vierde Limburgstalige CD. 'D'n Haof, die in 
september 1999 verschijnt, is de meest suc-
cesvolle tot nu toe. Hij is met het nummer 
'Bloasmuziek' op tv te zien bij Paul de Leeuw, 
Mart Smeets en Jack Spijkerman en krijgt 
een staande ovatie tijdens het Gala van het 
Nederlandse Lied. In Limburg staat de CD 
'D'n Haof' meer dan anderhalf jaar bij de best 
verkochte Limburgstalige producties. In sep-

tember 2001 presenteert Gé de live CD 'In 
het Theater' met opnames van het program-
ma 'Nooit Nieks' uit Venlo en Cuijk. Voor het 
eerst staat er ook een verhaal op de Cd. Deze 
conference 'De misdienaar' duurt bijna twaalf 
minuten en is de aanleiding voor de eerste 
integrale tv registratie van een optreden van 
Gé. De KRO zendt dit uit op Eerste Kerstdag 
2002.  
 
Gé Reinders woont momenteel met zijn 
vrouw en hun zoon in Roermond. 

 

Nu moeten wij er voor zorgen dat de kritie-
ken lovend blijven! We hebben er zin in!  

 

Laatste nieuws: 
Edisons voor Trijntje, Gé Reinders 
en Benjamin Herman  
 

Persbericht 13 nov 2008  
 
De Edison Stichting heeft de winnaars bekendge-
maakt van de Edison Jazz/World 2008. Winnaars 
zijn Benjamin Herman, Brad Mehldau Trio, Trijntje 
Oosterhuis, Gé Reinders, Mahavishnu Orchestra 
en Ben Webster. De Edisons Jazz/World 2008 
worden op 28 november in het Muziekcentrum 
Frits Philips in Eindhoven uitgereikt. 

Gé Reinders, winnaar Edison Categorie World met 
'Blaos mich 't landj door' 
Gé Reinders verdient deze Edison terecht omdat hij met 
dit album laat zien dat het Harmonie-orkest nog steeds 
springlevend is en een plaats verdient in de Nederland-
se muziekcultuur. Het is daarmee meteen een onder-
deel van de wereldmuziek. 

Edison 
De Edison is de oud-
ste muziekprijs in 
Nederland en wordt 
al sinds 1960 uitge-
reikt. Edisons worden 
uitgereikt in het klas-
sieke, jazz en pop-
genre. De prijs, be-
staande uit een bron-
zen beeldje van 
beeldhouwer Pieter 
d’Hont, is vergelijk-
baar met bijvoorbeeld de Grammy Award, de Duitse 
Echo Award en de Franse Victoire. 

(Vervolg van pagina 14) 
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Muziek humor 
Deze lading met grappen en grollen vond ik op het internet. Het waren er veel meer, maar ik heb de leukste 
(vind ik) eruit gehaald. Ga er maar even lekker voor zitten en lachen maar!   

Groetjes, 
Donata 

• Hoe kun je een viool laten klinken als een altviool? Speel in het lage register met VEEL foute noten! 

• Hoe kun je een trombone laten klinken als een hoorn? Stop je hand in de beker en speel een hoop foute no-

ten! 

• Hoe weet je dat er een drummer aan je deur staat? Het kloppen wordt steeds sneller! 

• Hoe weet je dat er een percussionist aan je deur staat? Het kloppen wordt steeds langzamer! 

• Wat is de overeenkomst tussen bliksem en de vingers van een vio list? Ze raken geen van tweeën twee keer 

de zelfde plaats! 

• Hoe kun je een gitarist zachter laten spelen? Zet hem bladmuziek voor! 

• Wat is het verschil tussen een hobo en een piano? Een piano brandt langer! 

• Wat is het verschil tussen een saxofoon en een kettingzaag? Het handvat! 

• Hoeveel geluidstechnici heb je nodig om een lamp te verwisselen? "Nee nee, ik doe alleen het geluid!" 

• Het meervoud van "Muziekinstrument" is "Orkest". 

• Is een saxofoon een koperen of een houten blaasinstrument? "Ja!" 

• Wat is het bereik van een altviool? 26 meter als je hard gooit! 

• Toen ik vijf was, kreeg ik een trompet die me rijk heeft gemaakt. Elke dag dat ik hem in de kast liet staan, 

kreeg ik een kwartje! 

• Aankondiging bij een optreden: We spelen eerst een paar muzikale nummers en dan komt onze zanger. 

• Wat krijg je als een Es klarinet verbrandt? Een As klarinet. 

• Gezien met koninginnedag 2005 op televisie: Interviewer (Dolf Jansen) vraagt aan twee dames die net een 

lied voor de koningin in Scheveningen hebben gezongen of ze in de zelfde toonsoort zingen. Hierop ant-
woordden ze: "Ja wij zijn beiden sopraan!" 

• Jantje komt huilend thuis en zijn moeder vraagt wat er is, waarop Jantje antwoordt: 'Ik ben van de toonlad-

der gevallen.' 

• Wat is een overeenkomst tussen een stier en een symfonieorkest? Ze reageren beide op iets zwaaiends! 

• Een trompettist in de Zwitserse Alpen wil genieten van de beroemde echo in de bergen. Hij heeft een rustig 

een plekje uitgekozen tegenover een massieve rotswand van een hoge berg. Hij blaast op zijn trompet een 
f. De echo geeft echter een fis terug. Daat maakt de trompettist wat onzeker, en hij blaast weer een f. Er 
komt opnieuw een fis terug. Na een aantal keer is hij zo ontdaan, dat hij z'n trompet erbij neergooit en boos 
naar huis wil gaan. Er komt een wandelaar aan, en vraagt de trompettist waarom hij zo van slag is. De 
trompettist legt uit wat er gebeurd is. 'Maar meneer', zegt de wandelaar, 'kijk eens naar boven. Hebt u op 
de top dat kruis niet zien staan...?' 

• Loopt een man met vioolkist onder de arm in de Van Baerlestraat in Amsterdam, vraagt hij aan een andere 

man, hoe kom ik bij het concertgebouw?? zegt de andere man: oefenen meneer!, goed oefenen! 

• Als Uw vijand U kwaad heeft toegebracht.... koop dan voor elk van zijn kinderen een trommel! 

 

Jaap, drukke baan, neemt het er eens van en gaat op vakantie naar een exotisch eiland in de stille oceaan. Er 
werd hem verteld dat er nog volop inlandse rituelen plaatsvinden en dat lijkt hem wel interessant. Als het cruise 
schip in de buurt van het eiland komt, is er in de verte al het geluid van trommels te horen. Dat wordt steeds 
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sterker naarmate ze het eiland dichter naderen. "Aha," dacht hij, "er is natuurlijk een of ander ritueel feest aan 
de gang!". Als hij al een halve dag op het eiland is, is het getrommel nog steeds niet opgehouden. Hij vraagt nu 
aan een inlandse hotelbediende wanneer het op zal houden. Die kijkt geschrokken hem aan en loopt hoofdschud-
dend weg. Fred denkt een onbehoorlijke vraag gesteld te hebben over een heilig ritueel en besluit niet door te 
vragen. Als na twee volle dagen op het eiland de trommels nog steeds doorgaan, vraagt hij aan een andere in-
boorling "Wanneer zal het trommelen ophouden, denkt u?" De man kijkt hem alleen maar aan. Hij vraagt het nog 
eens, en weer loopt de man hoofdschuddend weg, net als bij de eerste keer. Na nog eens twee dagen heeft Fred 
er echt genoeg van. Onder bedreiging vraagt hij een inboorling wanneer dat getrommel eindelijk eens op zal 
houden. De man zegt "Ik zou liever sterven dan degene te zijn die de trommels laat ophouden!" "Waarom dat?" 
Vraagt Fred. "Nou omdat na de drumsolo de saxofoonsolo komt!" 

Muziektermen:  

• ACCIDENTIES: Foute noten 

• CADENS: Als iedereen hoopt dat het is afgelopen, maar het gaat door. 

• CADENZA: De vrouwelijke hoofdrol in Monteverdi's opera "Frot tola". 

• CANTUS FIRMUS: De partij die je mag spelen als je maar vier noten kent. 

• CHANSONS DE GESTE: Vieze liedjes 

• ALLA BREVE: Als je twee keer zo snel speelt als alle andere in het ensemble. 

• INTONATIE: Door je neus zingen, was vooral populair in de middeleeuwen. 

• ISORITMISCH MOTET: Als de ene helft van het ensemble een ander kopietje heeft gekregen dan de andere. 

• MUSICA FICTA: Als je niet meer weet waar je bent en je rommelt wat aan totdat je het vindt. 

• NEUMEN: Renaissance muggen 

• NEUMATISCHE MELISMEN: Een luchtwegaandoening 

• ORLANDO DI LASSO: Populaire italiaanse cowboycomponist 

• TEMPUS PERFECTUM: Als je een gezellige tijd hebt gehad 

• TEMPUS IMPERFECTUM: Je vriendin moest vroeger weg van de repetitie 

• LONGA: De duur van een repetitie 

• ORGANISTRUM: Een beroepsziekte van middeleeuwse percussionisten, veroorzaakt door vaak met de vingers 

tussen de klepper te komen. 

• DRAAILIER: Een hulpmiddel voor middeleeuwse percussionisten met organistrum. 

• RITORNELLO: Een opera van Verdi. 

• SINE PROPRIETATE: Vrijen in een kerk 

• TRANSPOSITIE: Een moeilijke techniek op blokfluit, waarbij je overschakelt van altvingerzetting op sopraan-

vingerzetting, midden in een stuk. 

• TUTTI: Gedroogd fruit 

• AGNUS DEI: Een beroemde vrouwelijke componist van kerkmuziek. 

• METRONOOM: Een in ondergrondse tunnels levende grotestads-dwerg. 

• RECITATIEF: Een ziekte die Monteverdi had. 

• ORKESTSUITES: Naam voor de vrouwen die in de baroktijd bij orkestmusici rondhingen. 
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BBB/R9 spelen bij Soester Sportgala 

De vijfde editie van het Soester Sportgala werd gehouden op 23 januari 2009. Tijdens dit gala worden 

de winnaars van de sportverkiezingen bekend gemaakt. Behalve een leuk aandenken en enkele prij-

zen ontvangen de beste sporters van Soest ook nog een geldbedrag: de sportman en sportvrouw ont-

vangen ieder 250 euro, het sporttalent ontvangt 150 euro, de sportvrijwilliger 100 euro aan VVV-

bonnen en de sportploeg 350 euro. Het gaat om bijzondere sportprestaties in het jaar 2008. Alle in-

woners van Soest kunnen sporters of een sportteam voordragen. Uit alle voorgedragen sporters wor-

den per categorie drie genomineerden gekozen. 

• De Sportman van 2008 is geworden: Robin 

Ammerlaan: Tennis. Zilveren medaille Para-

lympics in Beijing, Finalist British Open, Ja-

pan Open, Roland Garos, Florida Open, in 

2008 toernooien Austrian Open, Flanders 

Open gewonnen. 

• De Sportvrouw van 2008 is geworden: San-

ne Delfgou: schaatsen. Derde plaats 

(zilveren schaats) sprintcup, NK afstanden 

1000 meter 8e plaats. Deelname Worldcup 

1000 m China Changchun en Japan Nagano 

(6/7 en 13/14 dec) en werd 4e in de B-

groep.  

• De Sportploeg van 2008 is geworden: Vol-

leybal StamSovoco: beachvolleybal. Team: 

Mart van Leeuwen en Steffan Visser, Zilver 

gewonnen op NK beachvolleybal. 

• Het Sporttalent van 2008 is geworden: Oli-

vier Schäffers: triathlon. Nederlands kam-

pioen categorie H14: 750 meter zwem-

men, 21,5 km fietsen en 5 km hardlopen.  

• De Sportvrijwilliger van 2008 is geworden: 

Henny Pot: atletiek (Pijnenburg). Be-

stuurslid Sylvestercross, organisator 

schoolatletiekdagen, coördinator trainer 

jeugd, lid algemeen bestuur, sportleidster recreanten etc  

Big Band Blow verzorgde tijdens dit Sportgala voor de 3e keer de muzikale ondersteuning. Combo R9 

zorgde tijdens de 3e helft van het Sportgala voor muzikaal vermaak in het restaurant van het Spleas-

ure centrum.  De samenwerking met de organisatie van het Sportgala is optimaal, daarom zal BBB en 

R9 ook volgend jaar weer van de partij zijn.  

 

Bron foto’s: Sportfederatie Soest (fotograaf: Jaap van den Broek) 



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. 

 

Ingrediënten 

• 1 zak aardappelpuree (750 g, diepvries) 

• 1 zak snijbonen, gesneden (250 g) 

• 1 zak gebroken sperziebonen (250 g) 

• 2 dikke plakken bakbacon (a 140 g) 

• 2 eetlepels grove mosterd 

 

Bereiden 

Verwarm de aardappelpuree volgens de aanwijzingen op de verpakking in de pan of magnetron. 

Kook de snijbonen met de sperziebonen in weinig water met zout in 4-5 minuten beetgaar en giet de bonen af. Snijd de 

bacon in reepjes en bak ze in een droge koekenpan krokant uit. Schep de bonen en baconreepjes door de aardappelpu-

ree en breng de stamppot op smaak met de mosterd, zout en peper. Schep de twee-bonenstamppot met bacon op 4 bor-

den. Lekker met piccalilly. 

 

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

Bron AllerHande 01 2008 

Bevat Energie 530 kCal- Eiwit 18 g- Vet 36 g- Koolhydraten 33 g (per 

eenpersoonsportie) 


