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Voor u ligt PVO nieuws nummer 102. Met ingang van het nieuwe jaar willen 

wij de verspreiding van PVO nieuws aan gaan pakken. Niet meer alle 

donateurs langs met een papieren exemplaar, maar alléén die donateurs die 

aangegeven hebben dat zij een papieren exemplaar wensen te ontvangen. 

Donateurs met email krijgen een link toegezonden waarmee zij het PVO 

nieuws online kunnen bekijken. Zo gaan we de kosten van het afdrukken én 

verspreiden (indien per post verzonden moet worden) drukken.   

Zie pagina 7 voor meer informatie hierover.  

Heeft u  een opmerking of suggestie? Stuur deze dan naar:  

pvonieuws@pvosoest.nl 

Harmonie   Hettie Verlaan harmonie@pvosoest.nl 06-10642384 

Slagwerkgroep Daphne Kroes slagwerkgroep@pvosoest.nl 06-30253136 

Leerlingen  Irma Reulen leerlingen@pvosoest.nl 035-8889637 

Eemlander 

Blaaskapel 

Esther Bakker eemlander@pvosoest.nl 035-6024732 

Big Band Blow Rob Beerten bigbandblow@pvosoest.nl 033-6015115 

Afmelden voor een repetitie of optreden:  

    



Pagina 2 

Advertenties 

PVO Nieuws 

Het Vleescentrum 

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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Als ik dit schrijf is het laatste kwartaal van 2011 al-

weer ruim onderweg. Wat gaat het snel! 

Een aantal activiteiten hebben we alweer gehad de 

afgelopen tijd. Zo speelde de blaaskapel o.a. bij de 

Gildefeesten en bij de Bosmarathon van de AV Pijnen-

burg. En hadden we de gezellige fietstocht met BBQ! 

Evenementencommissie bedankt, het was erg gezellig 

en de fietstocht was prachtig. 

En de voorbereidingen voor activiteiten zo aan het eind 

van het jaar zijn alweer in volle gang. Sinterklaas, Ker-

stoptredens en natuurlijk de Warme Winter Avond. 

En dan in het nieuwe jaar het nieuwjaarsconcert. Dit 

keer op een speciale locatie. De zaal van het Hilton 

hotel, op de oude plek van het Soester Natuurbad. Dat 

is weer eens wat anders, een locatie en zaal met prima 

faciliteiten. Dat wordt vast leuk, samen met het koor 

JoyFul. 

Iets anders waar we ook al druk mee zijn is het con-

cert met Cor Bakker volgend jaar. Ook daarvoor moet 

veel geregeld gaan worden maar dat gaat ook vast en 

zeker lukken. Dat zullen met heel PVO houden in Ca-

brio. Een prachtige locatie in de Soester bossen. Wel 

hopen op mooi weer natuurlijk. 

Naast alle optredens en muzikale activiteiten zijn we 

ook druk het bestuur weer op volle sterkte te krijgen. 

Zoals bekend zijn er een tweetal vacatures waaronder 

die van penningmeester. Gelukkig zijn we daarmee al 

een stukje verder. De taken (het is best veel!) zullen 

we onder een penningmeestersduo gaan verdelen. 

 

Maar ook de andere vacature willen we natuurlijk 

graag invullen. Dus wil je meedenken en meehelpen 

de vereniging draaiende te houden; We horen het 

graag! 

 

Veel plezier de komende maanden! 

 

Marcel  

 

 

Sudoku nr. 18 Oplossing: Zie pagina 4 

Op Zaterdag 3 december 2011 zal de PVO-

Sinterklaas met zijn gevolg weer huisbezoeken gaan 

afleggen. Binnenkort hoort u hier meer over. 

 

 

Het jaar 2012 staat reeds voor de deur.  

Om te beginnen is januari 2012 al een muzikale 

maand voor ons en daarom is de eerste repetitie 

voor het Orkest gepland op maandag 2 januari 

2012 van 19.30 uur tot 20.30 uur.  

Nu zult u denken...oh 1 uurtje? (dit is natuurlijk wel 

een intensief uurtje ivm het nieuwjaars concert) 

Ja.. dat klopt want aansluitend houden wij in ons 

gebouw vanaf 20.45 uur “voor ieder PVO-lid” (de 

officiele uitnodigingen worden door het bestuur ver-

zonden)  

een hele gezellige NIEUWJAARSBORREL. 

Dus...leden van PVO....noteer deze datum!!!! 

Huisbezoeken door Sinter-

klaas. 

Nieuwjaarsreceptie 
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Oplossing Soduku nr 18. 

Sinds een jaartje ben ik druk in de weer als docent. 

In het begin een hele overgang, maar gelukkig is er 

van alle kanten begeleiding. Zo volg ik nu een cur-

sus waarin je de fijne kneepjes van het vak krijgt 

aangereikt. De meeste tips zijn echte open deuren, 

maar vaak blijkt het toch niet zo makkelijk om deze 

open deuren zelf geopend te krijgen. Wat mij bij-

voorbeeld opviel, is het belang van de stem voor 

een leraar. Er zijn talloze voorbeelden van docenten 

waar iedereen erg positief over is en evenzovele 

voorbeelden van docenten die het met een minder 

positieve beoordeling moeten doen. Uit onderzoek 

naar voorkomen, houding en stem, blijkt dat de 

stem een hele belangrijke factor is in deze beoorde-

ling. Natuurlijk gaat het dan om rust en articulatie, 

maar minstens zo belangrijk is de toonhoogte. En 

dan met name het bereik. Dus zou het eigenlijk het 

beste zijn als een docent zijn lessen voor de klas 

zingt. Nou zal ik mijn studenten dit niet aan willen 

doen, maar als docent kun je hier wel mee oefenen. 

De vraag is dan: hoe doe je dit? Ik moet meteen 

denken aan die zingende, bebaarde man die vroe-

ger in Soest rondfietste. De meeste Soesters ken-

nen hem nog wel, omdat hij altijd zingend op de 

fiets door het dorp reed en overal waar hij kwam, 

zijn stem soepel hield met rare stemmetjes en ge-

zang. Helaas is hij niet meer onder ons. (Noot re-

dactie: De Zingende Engel, Jaap Hissink, is in okto-

ber 2010 onverwacht overleden in zijn woning aan 

de Gouden Ploeg) Toch intrigeerde het mij altijd, 

want wat een groot bereik had deze man! Ik voorzie 

wel een probleem als ik dit zo ga doen. De hele 

goegemeente zal me waarschijnlijk nog minder seri-

eus nemen en mijn 

kinderen zouden min-

stens 5 km uit mijn 

buurt blijven. Dat is 

het me dan ook weer 

niet waard. Gelukkig 

zijn er alternatieven 

die iedereen eigenlijk 

wel kent: de badkamer 

en de auto. Ik ben dan 

weer meer een auto-

zinger. Galmen in de badkamer is misschien voor 

even fijn, maar er komt toch altijd weer het onvermij-

delijke commentaar achteraf. Blijkbaar is de badka-

mer minder privé dan het onder de douche aanvoelt. 

Nee, dan de auto. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat 

het dan wel om meezingen gaat. Meezingen met de 

radio om preciezer te zijn. En juist dit is nou zo heer-

lijk. Zeker als je met een fijn vaartje over de snelweg 

raast en er dus geen pottenkijkers of potte luisteraars 

zijn. Juist dan wil ik nog wel eens mijn bereik en rare 

stemmetjes uitproberen. Om mijn stem professioneel 

soepel te maken en te houden, zeg maar. Want zo 

krijg ik meer betrokken toehoorders.  

Toch weer bijzonder dat de toonhoogte zo'n belangrij-

ke rol speelt. En toonhoogte in combinatie met rust en 

articulatie (eigenlijk ritme) maakt samen muziek. Met 

andere woorden: iedere goede les is dus eigenlijk een 

muziekles. Dat zullen de meeste studenten van te 

voren niet zo bedacht hebben, als ze verschillende 

maatschappelijk beladen termen, strategieën en mo-

dellen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Maar als 

muzikant wist u dat natuurlijk allang... 

 

Elwin van der Molen 

 

Van het Concert des Levens 4 ……. 



Pagina 5 

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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Licht in de duisternis 

O ja, vóór ik nog iets vertel over die blauwe uniformen, nog even een verhaal dat ik vaak heb horen vertellen 

door oud-PVO’ers. 

Het was in de oorlog en – uiteraard – een sombere tijd, waar niets kon en niets mocht. Maar toch: er was ergens 

een feestje en of de muziek wilde komen! Natuurlijk... een mooie afleiding in zo’n donkere tijd! En wat nóg mooi-

er was: je at een hapje en dronk gratis een glaasje mee. Waarschijnlijk meer glaasjes dan hapjes, want na af-

loop waren er veel nogal wankel ter been. 

Het viel niet mee in het pikdonker met een groot instrument met een riem op je rug een rechte lijn te lopen. In 

opdracht van de bezetter was “donker” ook “écht pikdonker” en o wee als je verduistering niet goed was. Opeens 

zei één van de mannen: “ mot je daar kijken” en ja, langs twee van de ramen een lichtstreep! “We moeten die 

mensen waarschuwen, want als die moffen het zien – nou – dan worden ze opgepakt!”  

En zo strompelden twee mannen met een instrument op de rug de donkere tuin in. Maar – o heden – om naar de 

voordeur te komen, moesten ze een trap van vijf treden op en dát ging dus fout! De eerste ging plat op zijn buik 

en de man met de bas – die al vier treden hoog gestrompeld was – viel zijwaarts de struiken in!  

Hé, dacht men binnen, wat horen we een raar gekreun(!)... en tot hun stomme verbazing lagen daar twee muzi-

kanten, die zich waarschijnlijk lam schrokken. Ze waren namelijk bij Villa Batenburg, dat tijdelijk als politiebu-

reau gebruikt werd! 

Ach, ze hebben er maar om gelachen: de muzikanten met zere ribben en de politie met zere buikspieren van het 

lachen! Ik weet niet of 

ze samen koffie gedron-

ken hebben en of er een 

(extra) deuk in die bas 

zat weet ik ook niet!?! 

Er zaten al zóveel deu-

ken in die bas, want een 

borrel maakt nu een-

maal lichtvoetig en het 

was bekend bij PVO: de 

bassist hield van een 

borreltje! 

Toen hij vlak voor zijn 

overlijden in het zieken-

huis lag, ging de voorzit-

ter met toestemming 

van de dokter elke 

avond met een borreltje 

naar het ziekenhuis:   

dàààààg, ome Han-

nes.........!!! 

Corrie Jaarsveld 

 

Naschrift redactie: Hannes is de bassist linksboven . Met dank aan:  de Historische  Vereniging 

Soest/Soesterberg.  (zie site: http://www.verdwenen.soest.nl) 
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PVO Nieuws via Email 

Gedurende een groot aantal jaren wordt met veel enthousiasme het PVO-nieuws voor u gemaakt. De ene 

keer gaat het vullen wat makkelijker dan de andere keer maar onze redacteur krijgt het toch altijd weer 

voor elkaar er iets leuks van te maken! Wij hopen dan ook dat u het blad met alle wetenswaardigheden 

rondom PVO waardeert. 

  

Echter het maken van het PVO-nieuws brengt kosten met zich mee en, zoals alles tegenwoordig, worden de 

kosten om een dergelijk blad te maken steeds hoger. Vanaf 1 januari 2012 zullen wij dan ook het PVO-

nieuws via een link per e-mail gaan verspreiden aan al onze relaties. 

  

Om deze overgang soepel te laten verlopen vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen en terug te 

sturen naar: 

Secretaris PVO 

Postbus 68 

3760 AB  SOEST 

Uiteraard kunt uw reactie ook mailen naar: secretaris@pvosoest.nl 

   

Mocht u zelf eens iets hebben waarvan u denkt dat is leuk om in het PVO-nieuws te zetten dan is uw kopij 
van harte welkom! 
  

 

Naam:  

Adres: 

Telefoonnummer: 

□ De link voor het PVO-nieuws kan per e-mail verstuurd worden naar: 

     E-mailadres:  

□  Ik heb geen e-mail en wil het PVO-nieuws per reguliere post blijven ontvangen 

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 
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Advertenties 

TV SERVICE   

TON UYLAND 
Verhuur geluidsinstallaties   

Reparatie en verkoop TV/Video 

 

Schoutenkampweg 43,  

3768 AA Soest 

Tel  035-6017398 

 

Email tvuyland@ziggo.nl 
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Nieuwjaarsconcert Blaaskapel 

Zaterdag 14 januari om 20.00 uur is het nieuwjaarscon-

cert, deze keer in een zaal van het Hilton Hotel in Soest-

duinen.   

Wij vinden het enorm leuk dat Joyful wil komen zingen. 

Zij gaan dit afzonderlijk of samen met het harmonieor-

kest doen. 

Joyful bestaat inmiddels alweer 4 jaar. De dirigent, An-

nemarie van Os en dirigent Harry Herfst werken al veel 

langer samen. 

Ze begonnen ruim 20 jaar geleden als begeleiders van 

een kinderkoor. Via een jongerenkoor en een gelegen-

heidskoor kwamen ze tot de oprichting van Joyful. Wat 

begon als een gelegenheidskoor groeide uit tot een pro-

fessioneel koor met een uitgebreid repertoire. 

Annemarie en Harrie zijn nog steeds de drijvende krach-

ten achter het koor.  Hun enorme muzikaliteit, enthousi-

asme en inzet brengen het koor tot grote hoogten. 

In 2010 was het zover en werd Joyful een vereniging 

met een bestuur en diverse commissies. Mede dankzij 

hun enthousiaste inzet groeide Joyful uit tot wat het nu 

is: een 40 koppig koor met 5 stemgroepen en een uitge-

breid repertoire. 

 

Graag tot ziens op 14 januari. 

 

Marcel en Hettie 

Voor meer informatie over Joyful, zie de website: 

http://www.joyful-soest.nl/  

Onderstaand artikel is gelukkig niet van toepassing 

op onze “eigen” Eemlander Blaaskapel, maar geeft 

goed aan hoe het in het algemeen met blaaskapellen 

gesteld is in dit land.  

En toen was de blaaskapel nog maar met elf 

man 

Er komen minder blaaskapellen en de leden worden 

ouder. De Merweboertjes uit Dordrecht hebben het 

moeilijk.  

 

Blaaskapel de Merweboertjes uit Dordrecht dreigt het 

60-jarig bestaan niet te halen. Te veel langdurig zie-

ken. Je bent zo driekwart van je trombonesectie 

kwijt.   

Hans kreeg trombose. Hans met de bekkens, die hij 

tegen elkaar slaat alsof hij het Laatste Oordeel aan-

kondigt. Hans kan op zijn trombosebenen niet meer 

lang staan.  

   Arie heeft de ziekte van Ménière. Dat is een even-

wichtsstoornis. Je slaat tegen de vlakte. Je hoort 

steeds slechter. Dat kun je niet gebruiken als trom-

pettist. Louis, trombone, heeft net een nieuwe knie 

gekregen. Zijn andere was al eerder versleten. Hij 

revalideert en dat duurt nog wel een tijd.   

  Jan, trombone, had een tumor. Hij is vijf weken 

geleden geopereerd aan zijn lip.  

  Jongere Jan, ook trombone,  moet in december on-

der het mes. Hij heeft last van een wondbreuk, over-

gehouden aan een darmoperatie. Toeteren doe je 

vanuit je onderbuik.  

  Dan ben je driekwart van je trombonesectie kwijt.   

Piet, trompet, krijgt deze week een maagverkleining. 

Jaap, tuba, moet opnieuw leren blazen. Volgende 

maand krijgt hij een nieuw ondergebit.  

  En toen waren ze nog met elf. Elf van de achttien. 

Met elf maak je nooit genoeg volume. Je krijgt geen 

balans tussen de secties. Een blaaskapel van elf is als 

een voetbalploeg van zeven man.  

   We hebben het wel over de Merweboertjes, de 

(Vervolg op pagina 11) 
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oudste blaaskapel van Dordrecht. Jarenlang dé blaaska-

pel van Dordrecht. De jongste muzikant is 24, de oud-

ste 75. De meesten zijn veertigers en vijftigers. Ze 

hadden per jaar wel zestig, zeventig optredens. In bin-

nen– en buitenland. Ze wonnen overal prijzen. Dan 

hebben we het over dertig jaar geleden.  Later speelden 

ze nog in de Merwehal voor 3.500 man publiek . Op 

hun repertoire staan 170 nummers. Al beheersen ze die 

niet allemaal even goed.   “Voor een muzikant was het 

een eer als de Boertjes je vroegen”, zegt Lowie, van de 

grote trom. “Ze hadden altijd topmuzikanten. Die trok-

ken iedereen mee”.  

  Leden die nog wel kunnen spelen, verzamelen zich 

deze woensdagavond in het vertrouwde repetitielokaal 

van muziekvereniging Muziek na Arbeid. Aan de ene 

kant de bar, aan de andere kant het podium met rode 

veloursgordijnen. Aan het plafond hangt kerstversiering 

van vorig jaar of van het jaar daarvoor.  

   Hier in deze ruimte konden ze na de zomervakantie 

niet anders dan beslissen met optreden te stoppen. Met 

pijn in het hart. Ze hebben er drie avonden over verga-

derd. Muziek maken is hun leven. Ze zijn een vrienden-

club. Er is menig traantje weggepinkt. Alle verplichtin-

gen hebben ze afgezegd: Installatie van de carnavals-

prins, Sinterklaas, drie dagen kerstmarkt.  

  Natuurlijk viel er vroeger ook wel eens iemand weg. 

Een van de Merweboertjes kreeg een herseninfarct on-

der het spelen. Een ander werd onwel tijdens het mu-

ziek maken. En dan is er ook nog een doodgeschoten. 

Lang geleden. In zijn eigen huis.   

  Ze willen geen muzikanten meer losweken bij andere 

blaaskapellen. De meeste groepen hebben nu al te wei-

nig mensen. Daarom blijven er steeds minder kapellen 

over. Dertig jaar geleden waren er in Dordrecht nog 28. 

Nu haal je de tien niet meer.  

  Ze nemen ook niet zomaar elke muzikant. “Niet om 

ons op de borst te kloppen”, zegt Joris Kardienaal. 

“Maar we willen wel een beetje niveau. Als we ergens 

een hekel aan hebben, is het aan inboeten van kwali-

teit.”  

  Joris Kardienaal heeft vroeger nog Marco Borsato en 

Lee Towers begeleid met dans– en showorkest Big 

Gamble. Hij is de man die tijdens de repetitie zijn hand 

de lucht in steekt als er te veel misgaat en het over 

moet. Zoals bij de Postkoets en Het meisje van Arcadia.              

   “Je begint te vroeg.”  

    “Nee, ik begin gewoon.”  

  Eerst wilden ze ook stoppen met repeteren en over 

een half jaar wel verder zien. Dat zou de doodsteek zijn 

geweest. Gezonde spelers hadden zich aangesloten bij 

andere blaaskapellen. Achterblijvers hadden nooit meer 

hun oude niveau gehaald. Nu komen ze nog een keer in 

de veertien dagen toch nog bij elkaar. “Voor een uurtje 

blazen en een biertje”, zegt Joris, eerste trompet.  

   Ze hadden er al op gerekend dat ze hun 60-jarig be-

staan volgend jaar april niet meer spelend zouden ha-

len. Laatst kwamen ze erachter dat het jubileum pas in 

2013 is. Dat biedt nieuwe kansen. De Merweboertjes 

mogen niet verloren gaan.   

Uit het NRC van 17 oktober. Met dank aan Riekje. 

 

Blaaskapel op retour 

Het aantal blaaskapellen in Nederland is de afgelopen 

dertig jaar meer dan gehalveerd. Op dit moment zijn er 

nog 1.641 over, leert de site plezierkapel.nl. De kapel-

len geven zichzelf verschillende namen, zoals dweilor-

kest, pretband, zatte harmonie, joeksband.  

De meeste bands hebben moeite nieuwe leden te vin-

den en vergrijzen daardoor. De gemiddelde leeftijd, 

zeggen kenners, ligt boven de 50 jaar. De samenstel-

ling van een blaaskapel verschilt per gemeenschap. De 

meesten hebben trompetten, tuba’s, trombones en 

slagwerk plus sousafoon en saxofoon.  

 

Onze eigen WBAWWW band en Eemlander Blaas-

kapel.  

Gelukkig heeft onze WBAWWW dweilband niet te lijden 

onder de algehele recessie. Nog zeer regelmatig wordt 

deze band gevraagd voor allerlei optredens: 50 jarigen, 

de Bosmarathon van AV Pijnenburg, optredens voor het 

Groot Gaesbeeker Gilde om er een aantal te noemen.  

De Eemlander Blaaskapel  wordt minder gevraagd, re-

denen om een aantal optredens tegen een geringe of 

geen vergoeding uit te voeren, vooral om goodwill te 

kweken. Bekende optredens van de  EBK zijn de kerst-

optredens voor verstandelijk gehandicapten en het zon-

dagmiddagconcert tijdens de Gildespelen. Belangrijkste 

is dat de leden van de EBK heel trouw de repetities be-

zoeken en plezier beleven in het gezamenlijk maken 

van muziek.    

(Vervolg van pagina 10) 
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Muziek vereniging PVO organiseert dit jaar voor de derde keer, samen met winkeliersvereniging Soest Zuid, 

een Warme Winter Avond in Dickens Stijl. De avond is op 9 december 2011,  begint rond 18.30 uur en is om 

22.00 uur afgelopen.  

Rond 21.45 brengen de koren nog een 

gezamenlijk slot nummer. 

Er worden weer twee podia geplaatst 

op de Soesterbergse straat waar de 

verschillende muziek/dans/koren/ 

fietshistorie afwisselend optreden. 

De verschillende groepen, geheel in 

Dickens Stijl gekleed, treden 

ook elders in het winkelcentrum op, 

zowel in de winkels als daarbuiten. 

De podia worden voorzien van een 

overkapping waarin hangtafels en hea-

ters komen te staan zodat het goed 

toeven is voor het publiek. 

Bij de verschillende tentjes is er een 

hapje en drankje te verkrijgen en zal 

de ijsbaan ook dit jaar niet ontbreken. 

Van PVO doet het leerlingen orkest 

mee, de Eemlander Blaas-

kapel, De Slagwerkgroep, 

Big Band Blow en cover 

band R9. 

Verder doen de koren 

Ameezing, popkoor All-

round, Inspiratie, Do-Zijn 

plus en Tourdion mee. 

Fietshistorie Soest is weer 

van de partij, net als de 

jazzdansgroep van de 

springbokken en de turn-

groep die "Bodies in Urban 

Space" gaan uitvoeren. Wat 

dat laatste voorstelt gaat U 

op de avond zelf zien. 

Tot ziens op 9 december in 

Winkelcentrum Soest Zuid 

Peter S. en Hettie  

Warme Winter Avond 2011 
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Zaterdag 26 november 2011 

Zet  deze datum alvast in je agenda. Op deze dag houden we een 

voorspeelmiddag voor onze leerlingen harmonie/slagwerk, blokpie-

pers en studieorkest  We zouden het helemaal te gek vinden als je 

een leuk muziekstukje instudeert (alleen of samen) en dit op deze 

middag komt voorspelen….enne…. een foutje maken mag!  

Dus vraag je leraar/lerares je hierbij te helpen!!! 

Vanaf 13.45 uur gaan de deuren open en zijn je leraar/lerares, va-

der, moeder, broertje(s), zusje(s) opa’s oma’s, vriendjes en vrien-

dinnetjes en andere familie van harte welkom om te komen luisteren 

naar jullie optreden.   

Deze middag speelt ook ons studie orkest onder leiding van Peter 

Rieken.   

Het wordt een gezellige muzikale middag……komen dus. 

Start middag om 14.00 uur.   

Adres: PVO gebouw Rembrandtlaan 9 

Stuur voor 10 november 2011 een email naar  

leerlingen@pvosoest.nl  of neem even telefonisch contact op met 

Irma Reulen: telefoonnummers 035 8889637 of 06 23202677  

Geef svp ook even aan hoeveel mensen met je meekomen om naar 

je te luisteren.   

Na de zomer vakantie hebben we weer een behoorlijk volle contai-

ner kunnen inleveren, met zelfs een aanhanger vol met oude Gou-

den Gidsen, met dank aan Stefan. Het is even wat werk, maar met 

hulp van de ‘platte kar’ en sterke koffie is het goed te doen. En met 

voldoende mensen gaat het snel.  

Bij deze nogmaals een oproep nog eens goed te kijken of al het ou-

de papier mee gaat naar PVO!? Misschien zijn er buren, familieleden 

die hun oud-papier ook best bij PVO willen brengen of mee willen 

geven aan een van de leden. Vraag er eens naar zodat we zorgen 

dat de garage volgende keer extra vol zit!  

En u weet het, geen karton alstublieft, daarvoor lopen we het risico 

te moeten bij betalen!   Bedankt alvast!! Ook voor de hulp op zater-

dag.   

 

Marcel.  

Voorspeelmiddag  

Gedurende de looptijd van dit PVO nieuws 

(13-sept-2011 t/m 16-jan-2012) zijn de 

bovenstaande personen jarig.  Allen van 

harte gefeliciteerd!   

Verjaardagen 

Voornaam Jarig 

Thom van Lit 21-sept 

Michael v.'t Veer 24-sept 

Lise�e van Schalkwijk 27-sept 

Kevin Roest 28-sept 

Jan de Jong 1-okt 

Rozemarijn v.d Molen 5-okt 

Marcel Reulen 7-okt 

Elise Koning 11-okt 

Retze Faber 12-okt 

Adrie de Kruijf 14-okt 

Dick Hesselink 17-okt 

Ger1e Lammer1nk 20-okt 

Werner Bakker 21-okt 

Thomas Bosman 22-okt 

Peter Smeets 23-okt 

Josje Strengholt 3-nov 

Jannie Fuldauer 9-nov 

Irma Reulen 13-nov 

Leo Verlaan 28-nov 

Harrie Herfst 29-nov 

Donata van Asselt 4-dec 

Enno Braaksma 9-dec 

Marjan de Goede - Oonk 9-dec 

Helmy Sanders 10-dec 

Suzanne Uyland 11-dec 

Eva Kok 12-dec 

Haitske Po<nga 18-dec 

Frank Kamperman 20-dec 

Erica Hamming 24-dec 

Siebren Broekema 10-jan 

He<e Verlaan 11-jan 

Cindy v.d. Molen 12-jan 

Els Witkamp 12-jan 

Kenneth Zandbergen 13-jan 

Oud Papier 
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Verbouwing PVO Gebouw 

Zoals de meeste mensen hebben kunnen 

zien is de opknapbeurt van het PVO ge-

bouw al aardig gevorderd. 

De rechter buitengevel heeft een bepla-

ting gekregen, oude kozijnen zijn ge-

sloopt en de nieuwe kozijnen en rui-

ten zijn geplaatst,  het luchtkanaal is 

dichtgemetseld, de voorkant is opnieuw 

gestukt en wordt nog geschilderd,  

Rondom de ramen aan de binnenkant is 

gestuct. Als de muur aan de binnenkant 

opgedroogd is zal er in het voorjaar een 

wand tegenaan komen aan de binnen-

kant. Voor alle opgenoem-

de werkzaamheden is de steiger 

tig keer opgebouwd en weer afgebroken 

omdat hij ook elders nodig was,  

zijn de kozijnen eerst gesloopt, is er gestuct, is er ge-

metseld, is er puin afgevoerd, is er koffie gezet voor de 

mannen van vd Grift, is de vloer van het gebouw me-

nig maal gestofzuigd etc. etc. Alle mensen die hebben 

meegeholpen alvast super bedankt: mensen van 

bouwbedrijf vd Grift, Werner, Raymond, Ton, Piet, 

LeoV, Cees, Ate, Peter S. en "last but not least": Adri  

  

Bestuur PVO 
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 Met dank aan Riekje van Tricht. Uit het Parool van 1 april 2011.  
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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 

 

Inventaris Gebouw  Ate Hooft gebouw@pvosoest.nl 06 226 324 63  

 

  P.V.O.’s Hap- en Blaasrubriek 
 

           

Flip wenst U een smakelijk eten. 

Herfst stoofpotje 
hoofdgerecht,   bereiden 25 min,   4 personen 

Ingrediënten 
• 1 pak boerenkool (deelblokjes diepvries 

• 2 eetlepels zonnebloemolie 

• 1 schaaltje speklapjes (ca. 250 g) 

• 1 schaaltje Provençaals gekruide runderreepjes (ca. 300 g) 

• 1 duopak aardappelschijfjes (700 g) 

• 1 dl rode wijn 

• 1 vleesbouillontablet 

• 2 winterwortels 

• zout en peper 

 
Bereiden 
Boerenkool bereiden volgens gebruiksaanwijzing. In braadpan olie verhitten. Speklapjes in 
grove stukken snijden en in ca. 5 minuten krokant bakken. Runderreepjes toevoegen en ca. 
2 minuten meebakken. Aardappelschijfjes, wijn, 400 ml water en bouillontablet toevoegen 
en geheel aan de kook brengen. Winterwortels schoonmaken en in blokjes snijden. Wortel aan vlees toevoegen 
en ca. 5 minuten zachtjes laten sudderen. Boerenkool toevoegen en stoofpot op smaak brengen met zout en 
peper 
 

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


