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20 sept:  Festival voor Blaaskapel en Big 

  Band in Austerlitz 

31 okt:   Concert/Showavond Griftland 

  College 

7 nov :   Vermoedelijk optreden bij  

  Opening Brandweerkazerne in 

  Soest 

13/14 nov: 24-uur Sponsorblazen PVO  

  (Marathon!!!) 

21 nov:  Intocht Sint Nicolaas/ 

  Seizoensmarkt Soest 

28 nov:  Concert-concours in Huizen 

 

En………reken maar dat 1999 bol staat 

van de aktiviteiten in het kader van het 

100 jarig bestaan van PVO !!!!! 

 

AG&DA 

 

 

 

Leo Schambach   Marcel Reulen 

Dr. Rupertlaan 56  Thorbeckestraat 24 

3761 XV Soest   3762 SN Soest  

Tel: 035-6024193   035-6028673 

Werk: 020-6291725   0347-379430  

Fax: 020-6291632   

Email:     Email:  
lschamba@capitolonline.nl  rlnh@eci.nl 

Hallo Allemaal ! 

Dit PVO nieuws van 19 pagina’s groot staat weer bol 

van het nieuws rond onze vereniging !  Allereerst is 

daar onze voorzitter, wiens hamer we de vorige keer 

gemist hebben. Vervolgens wordt Ate Hooft in de 

bloemen gezet, waarna Flip (onze chef kok) alles met 

een lekker sausje overgiet.  Robert Herstel geeft verslag 

van onze Fancy Fair op 13 juni, waarna Irma en Hettie 

uitvoerig de sponsors en medewerkers bedanken voor 

hun medewerking. Adri Verlaan roept de blazers op 

om eens professioneel een mondstuk aan te laten 

meten. Thom van Lit draagt zijn uitgebreide Klos !? 

over aan Adri de Kruijf.  Gerrit Riezebos houdt een 

beetje vreemd verhaal over een …, nou ja kijk zelf maar 

op pagina 11. Leo Schambach blikt alvast vooruit naar 

26 augustus 1999. Leo Verlaan komt ook dit keer zelf 

eens aan bod in de rubriek Wist U Dat ….Ook Irma 

heeft haar draad weer terug gevonden in de historie 

van PVO en Leo Schambach moet wéér wat kwijt: Wat 

opmerkingen over de muziekmarathon ! We besluiten 

nu eens met iets leuks: op de laatste pagina de 

Krabbels van Knelis, voor de jongere ouderen onder 

ons nog bekend als dé columnist van de jaren 60 voor 

de Soester Courant.  Veel Leesplezier ! 

 

Leo en Marcel 

Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia 

Nieuwsblad van Muziekvereniging  

Patientia Vincit Omnia Soest (Geduld Overwint Alles) 

Colofon: 

PVO-Nieuws verschijnt elke 

maand en is bedoeld voor leden,  

donateurs, familie en bekenden. 

 

Kopij inleveren bij: 

 Marcel Reulen of Leo Schambach 

Kopij inleveren voor:  

3 november 1998 

 

 

 

 

 

 

Van Dorresteyn Schoenen, van Weedestraat 

SPONSOR VAN DE MAAND 

Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia 
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Hamerstukje………………. 

 
 Nu de zomervakantie weer voorbij is, waarbij 

ik natuurlijk hoop dat u een goede vakantie heeft ge-

had, richten wij onze blik weer naar voren op alles wat 

ons te wachten staat. En dat is, ook met het vooruit-

zicht van de viering van het honderdjarig bestaan niet 

gering. Het normale programma gaat gewoon door zo-

als u dat bent gewend, met een concours in het vooruit-

zicht met als rode draad daardoorheen een aantal acti-

viteiten, over een groot deel van het jaar gespreid, in 

het kader van het honderdjarig bestaan. Dat zal van ons 

allen veel vergen maar naar ik hoop veel voldoening 

opleveren. Ik reken dan ook op de steun van u allen. 

 

Een andere gebeurtenins betreft de toekomst van ons 

verenigingsgebouw. Als het goed is bent u inmiddels 

van het een en ander op de hoogte gesteld. Vanaf deze 

plaats wil ik nogmaals benadrukken dat blijven op de 

huidige lokatie de eerste optie is. Pas als dat, wegens te 

hoge investeringen in het kader van de geluidsisolatie 

niet verantwoord is, zal naar goede alternatieven wor-

den gekeken. Het bestuur onderzoekt inmiddels een 

aantal mogelijkheden, maar ook niet meer dan dat. 

Eventuele stappen zullen slechts dan kunnen worden 

ondernomen indien dat de instemming heeft van de Al-

gemene Ledenvergadering. 

 

In dit kader doe ik overigens nogmaals nogmaals een 

beroep op u allen om hieromtrent de betrokken buur-

man niet aan te spreken danwel lastig te vallen. Dat kan 

onze positie in deze slechts alleen maar schaden. Bo-

vendien staat hij, in strikt formele zin, in zijn recht, hoe 

vervelend voor ons dan ook. Daar komt nog bij dat, 

ook zonder de interventie van onze buurman, PVO 

vroeg of laat toch aan de strengere milieunormen zou 

moeten gaan voldoen. Welke oplossingen er dan ook 

zou moeten komen, PVO zal en mag er niet op achter-

uit gaan. Ik heb daar goede hoop op, hopelijk u ook. 

 

 

Rob Joustra. 

 

 

Ate Hooft in de bloemetjes... 

 
Hij was blij verrast en verbaasd……toen hij maandag 

31 augustus j.l. letterlijk en figuurlijk in de bloemen 

werd gezet! 

We schrijven over Ate Hooft…….die zich als kleine 

jongen op 1 september 1948 inschreef als lid van PVO. 

Toen heeft hij nooit kunnen bedenken dat hij 50 jaar 

(en nog langer) een trouw lid zou blijven van PVO én 

bovendien vanaf 1 september 1978 een uitstekend pen-

ningmeester zou zijn. 

Twee jubilea in één klap: 50 jaar lid en 20 jaar pen-

ningmeester!!! 

Een toespraak, bloemen, een oorkonde en een prachtig 

horloge (met inscriptie) konden natuurlijk niet uitblij-

ven! 

Voorzitter Rob Joustra stak Ate in zijn toespraak een 

prachtige pluim op zijn hoed: En…..daarvan was niets 

overdreven! 

Een trouw lid, een punctuele penningmeester, een goe-

de muzikant in harmonie en Blaaskapel, de stuwende 

kracht bij de oud papieracties, een trouwe chauffeur bij 

de optredens, een enthousiast advertentieverkoper voor 

PVO-nieuws en jubileumkrant, gedreven bouwer en 

doe-het-zelver in het PVO-gebouw , vader van een mu-

zikale dochter, schoonvader van een muzikale schoon-

zoon en opa van verschillende (vast wel muzikale) 

kleinkinderen. 

Kortom: mensen als Ate zijn onmisbaar voor een ver-

eniging!! 

 

 

Dank je wel voor je inzet en je enthousiasme!! 
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Van Woerkom 25 jaar in meubels 
Aan de Steenhoffstraat 61 siert het pand in blauwe kleuren de straat. Eenmaal binnen telt 

de winkel vier verdiepingen. In het souterrain vindt men de kleine meubels. “De mensen 

willen dat wel eens verwarren met kleine stoelen of tafels, maar beneden kan men alles 

vinden aan kapstokken, spiegels, bijzettafeltjes, paraplubakken, noem maar op”. Op de 

begane grond en 1e etage kan men een keuze maken uit diverse bankstellen, eethoeken, 

wandkasten, fauteuils en salontafels. De meubels zijn dusdanig opgesteld en aangekleed, 

zodat men zich iedere keer in een andere “huiskamer” waant. Een specialiteit van Van 

Woerkom is de fitform-stoel. “Een zitmeubel wordt in de praktijk vaak alleen op vorm-

geving en uiterlijk beoordeeld , terwijl in vergelijking met gezond slapen, verantwoord 

zitten even zo belangrijk is. De vijf basisvoorwaarden op optimaal te kunnen zitten zijn 

de juiste armleggerhoogte, zithoogte, zitdiepte, lende-ondersteuning en zithoek. Nieuw 

in het assortiment is de waterstoel. Op de tweede verdieping vindt men tenslotte nog een ruime keus slaapkamers. De gebroeders Van 

Woerkom, al 25 jaar een begrip in Soest en Hilversum volgen 

de mode op de voet. Hun vak is hun hobby. Klassiek, eiken 

en moderne meubels, service, kwaliteit, drie jaar schriftelijke 

garantie en geen voorrijkosten zorgen er samen voor dat de 

gebroeders Van Woerkom al 25 jaar bestaan.     

Pagina: 3 
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Beste lekkerbekken!  Ook tijdens de vakantie is FLIP flink bezig geweest in de keuken. Hij heeft diverse gerechten gemaakt 

en geproefd.  FLIP zal hieronder  de bereiding van een van deze gerechten met U doornemen. 

 

                            C  A  N  N  E  L  L  O  N  I 

 

 

                                                                                              

           

 

 

                            

BENODIGDHEDEN: 250 gr. Kalfsgehakt.                             1 doosje Italiaanse kruiden(diepvries) 

   750 gr. Tomaten.                                  1 dl. Creme fraiche 

   1 teentje knoflook                                 2 eetlepels olijfolie 

   125 gr. Diepvries-doperwtjes                8 groene lasagnevellen 

   150 gr. Achterham                               100 gr. Geraspte Parmezaanse kaas 

   1 mozzarella kaasje (125 gr.)                rechthoekige ovenschaal 

   1 ei.                                                      Zout en (versgemalen) peper. 

   1 ui. 

 

VOORBEREIDEN: Oven voorverwarmen op 200 graden. De tomaten in stukken snijden, de ui en knoflook pellen en fijn-

snipperen. In een vergiet de doperwtjes laten ontdooien. De ham fijnsnijden en de mozzarella in kleine blokjes snijden. De 

ham, mozzarella, ei, diepvrieskruiden en creme fraiche door het kalfsgehakt kneden. Met zout en peper het gehakt op smaak 

brengen. Met olijfolie de ovenschaal invetten. 

 

 

BEREIDEN: In een steelpan de olie verhitten. De ui en knoflook hierin drie minuten fruiten. De tomaten toevoegen en op 

middelhoog vuur onder af en toe roeren de tomaten zachtjes laten sudderen. In een ruime pan water met olie en zout aan de 

kook brengen en de lasagnevellen in acht minuten beetgaar koken. Onder koud stromend water afspoelen en naast elkaar op 

twee vochtige theedoeken uit laten lekken. Op elk lasagnevel 

een volle eetlepel gehakt verdelen. De lasagne oprollen en met de naad omlaag in de ovenschaal leggen. 

De tomatensaus over de rolletjes verdelen. De cannelloni met parmezaanse kaas bestrooien, in minimaal twintig minuten gaar 

laten worden en gratineren.           

 

 

  

Flip wenst U een smakelijk eten. 

 

 
 

 

Pagina: 5 

  P . V . O . ’ s  H a p -  e n  B l a a s r u b r i e k
1 e  j a a r g a n g ,  n r . 3 .
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De Fancy Fair van 13/6 
 

 

Hallo PVO ers, 

 

Hier weer een stukje van Robert 

(bariton) herstel. Ik wilde het nu 

wel eens hebben over de fancy fair 

die gehouden is op 13 juni jl. dat is 

alweer een tijdje geleden maar ja ie-

dereen heeft vakantie enz. gehad. Wat 

ik begrepen heb is dat er heel wat 

mensen zijn geweest die deze fancy 

fair hebben geregeld. Ik neem mijn 

petje voor deze mensen af. Het is 

volgens mij wel een hele onderneming. 

Iedereen van PVO werd gevraagd om 

zich in te zetten voor de fancy fair. 

Zoals ik het kon inschatten hebben 

aardig wat mensen zich hiervoor opge-

geven. Nadat er op een donderdag een 

week ervoor alle spullen van zolder 

werden gehaald om opgestapeld te wor-

den op klaarstaande pallets. Die week 

erna werden alle spullen met een 

vrachtauto naar de firma van Doorn 

gereden om daar opgeslagen te worden. 

Ook werden er spullen van Albert 

Heijn aangeboden om te worden ver-

kocht. Dit waren hoofdzakelijk huis-

houdelijke artikelen van zeer goede 

kwaliteit. 

 

Op vrijdagavond werd er besloten om 

de kraampjes bij van Doorn op te gaan 

zetten. Tevens werden alle spullen 

bij de betreffende kramen neergezet. 

Ongelooflijk wat een spullen stonden 

er bij de kramen. Ze puilden letter-

lijk uit van de hoeveelheid ervan. Na 

een paar uurtjes was het zover dat 

alle spullen waren onderverdeeld over 

de kramen. Op zaterdagmorgen 8 uur 

waren bijna alle mensen aanwezig om 

te beginnen aan de fancy fair. Na wat 

instructies van Hettie en Irma konden 

we met veel zin beginnen.  De drukte 

viel nog mee om 9 uur in de ochtend. 

Na enige tijd begon het al een stuk 

drukker te worden. Vooral de kraam 

met de spullen van Albert Heijn liep 

als een trein. Ook Ate met zijn an-

tiekkraam liep gesmeerd. Verder was 

er een Rad van fortuin die samen met 

mij en Rob Joustra werd beheerd. Wel 

moest ik tussentijd met het leerlin-

genorkest en met de EBK spelen op de 

fancy fair. Rob (Leontine) Joustra en 

mijn persoon praatten en verkochten 

er op los. Wel met hulp van vele kin-

deren van PVO die ons hielpen met het 

verkopen van de loten. 

 

Verder waren er kramen met prulle-

tjes, lampen, speelgoed, beren, kof-

fietent, ijstent, antiek, kleine meu-

belen enz. Bijna bij alle kramen werd 

er goed verkocht. De een maakte veel 

reclame voor zijn stand en de ander 

weer iets minder. Maar niet iedereen 

is hetzelfde, gelukkig maar. In de 

loop van de morgen werd het steeds 

drukker en de verkoop ging als een 

speer. Ook de koffie enz. smaakte 

eenieder heerlijk. Ook deze koffie-

corner werd gesponsord door een aan-

tal bedrijven. Wel hadden we afge-

sproken om tot 15 uur door te gaan 

met de verkoop en daarna alle spullen 

op te ruimen. Ook omdat er in de 

avond de voetbalwedstrijd zou zijn 

van het Nederlands elftal.  

 

Nadat we alle spullen hadden opge-

ruimd en een ieder moe maar voldaan 

naar huis toe kon gaan wil ik nog en-

kele mensen bedanken voor zijn of 

haar inzet.  

 

Hettie en Irma en ik denk nog tien-

tallen mensen bedankt voor jullie in-

zet om er een geslaaagde dag van te 

maken. Wat ik begreep werd er onge-

veer voor 8400 gulden bruto verkocht 

Het uiteindelijke bedrag zullen we 

nog wel horen van de betreffende men-

sen. Ook de firma van Doorn bedankt 
(Vervolg op pagina 7) 
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voor het aanbieden van de ruimte. 

Afzender Robert Herstel (bariton). 

 

Robert bedankt voor de voorzet. Graag 

willen wij meteen van de gelegenheid 

gebruik maken om er nog wat aan toe 

te voegen. Je kunt namelijk geen eve-

nement organiseren zonder dat er veel 

mensen zijn die spontaan hun hulp 

aanbieden en zonder dat je wat spon-

sors hebt. Allereerst voordat de Fan-

cy Fair plaats vond zijn er heel wat 

dagen besteed met uitzoeken van de 

spullen waarbij we altijd op hulp 

konden rekenen. Er heeft ook nog ie-

mand 2 avonden geholpen met fruit-

mandjes van brooddeeg maken. Vervol-

gens zijn er reklame posters gemaakt 

en hebben heel wat mensen deze pos-

ters op borden staan plakken op een 

mooie avond bij ons in de achtertuin. 

Gelukkig werd er veel gezongen en ge-

lachen en was dit klusje snel ge-

klaard. Daarna moesten ze nog ge-

plaatst worden door heel Soest en 

Soesterberg en vervolgens ook weer 

opgehaald. Alle spulletjes die ver-

voerd moesten worden waarbij we de 

vrachtwagens van Mini Transport Ne-

derland mochten lenen. De koffie, ge-

sponsord door Albert Heijn van de 

Smitshof. IJs tegen inkoopsprijs van 

van Brummelen van Nieuwerhoekplein. 

De Geluidsinstallatie van Uyland. Het 

rad van fortuin van het Gaesbeker 

Gilde. Een Fiets van Eemland Parket. 

(Vervolg van pagina 6) 

(Vervolg op pagina 8) 

R E S T A U R A N T S 

PA R T Y -   E N   

V E R G A D E R C E N T R U M  
 

Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest 

Telefoon 035-6036010 

 

Pagina: 7 



Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia September1998  

Plantjes uit eigen tuin van enkele 

leden. Maar ook het gebak dat door 

verschillende mensen is gebakken voor 

de koffie hoek. Er was zelfs een lie-

ve Donateur die voor ons iets gebak-

ken heeft volgens een Canadees re-

cept. Een buurvrouw die +/- 450 olie-

bollen heeft staan bakken. De koel-

kast in de koffiehoek van van der 

Linden. De spullen van Albert Heijn, 

via een oud lid van de vereniging. 

Doosjes en broodplanken geschilderd 

door twee dames (die zelfs later nog 

doosjes op bestelling schilderden). 

Vogelhuisjes zijn er gemaakt. Van 

Doorn voor het beschikbaar stellen 
van zijn terrein. Ook alle hulp ach-

ter de kramen van leden, vrouwen van 

leden en mensen van buiten de vereni-

ging en oud leden en alle hulp later 

met opruimen van de overgebleven 

spullen. Ook bedankt EBK, BBB en het 

jeugdorkest voor de muzikale omlijs-

ting.  

Het was de moeite van het organiseren 

waard. Ook was het leuk om te zien 

dat iedereen er schik in had zowel 

met de voorbereidingen als met de dag 

van de Fancy Fair zelf. Met zoveel 

enthousiaste mensen moet PVO zeker de 

100 jaar en langer kunnen volmaken. 

Groetjes Irma en Hettie 

 

PS Het netto bedrag is ruim F 8000,- 

  

Mondstukaanmeting. 
 

In een vorig nummer van PVO-Nieuws is 

de mondstukaanmeting voor koperbla-

zers en het daaropvolgend advies van 

dhr. Henk Rensink uit Apeldoorn aan 

de orde gekomen. Daarin heb ik ge-

zegd, dat ik zou gaan proberen, in-

dien er voldoende animo zou bestaan, 

ook bij P.V.O. een dergelijk evene-

ment te organiseren. Inmiddels heb ik 

zo’n 16 aanmeldingen binnengekregen, 

dus heb ik kontakt gezocht met dhr. 

Rensink. Helaas zijn er wat wijzigin-

gen in de voorwaarden en tarieven. 

Het minimum aantal is nu 25 personen, 

en het bedrag per meting zal rond de 

fl. 55,- bedragen. 

Als we dus nog 9 personen kunnen vin-

den, kan het evenement doorgang vin-

den, en wel op  Zaterdag 12 december 

a.s. in het P.V.O.-gebouw. 

Weet U nog koperblazers, die een der-

gelijk advies op prijs stellen, laat 

ze dan zo spoedig mogelijk met onder-

getekende kontakt opnemen, zodat ik 

de optie op 12 december kan omzetten 

i n  e e n  v a s t e  a f s p r a a k . 

 

Adri Verlaan, Dorresteinweg 49, 3762 

KH Soest, 035-6016888. 

 

 

De Klos !? 

 
Beste muziekvrienden, 

 

Nadat Matthijs “de Klos” had doorge-

geven aan een inmiddels vertrokken 

lid, zag Leo op z’n lijstje dat er 

nog onder ons zijn die “de Klos” niet 

hebben gehad / zijn geweest.  

Waaronder ik dus ! 

En die “ik” is in dit geval Thom van 

Lit, 46 jaar. In het dagelijks leven 

werkzaam bij de afdeling vreemdelin-

gendienst van de politie Amersfoort. 

Mijn werkplek is in het asielzoekers-

centrum (A.Z.C.) te Leusden.  

Onder de verantwoording van onze af-

deling valt eveneens het A.Z.C. van 

Amersfoort, gelegen tegenover de die-

rentuin. Totaal wonen in deze beide 

centra zo’n 700 mensen. Vluchtelingen 

uit alle hoeken van de wereld.  Uit 

o.a. Bosnië, Afghanistan, Iran, Irak, 

Somalië en Soedan. Gevlucht om de 

meest uiteenlopende redenen. Poli-

tiek, godsdienstig of economisch. Het 

(Vervolg van pagina 7) 

(Vervolg op pagina 9) 
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werk van onze afdeling bestaat o.a. 

uit het verstrekken van een tijdelij-

ke, of permanente verblijfsvergun-

ning. Ook moet er worden gekeken of 

er aan de eisen wordt voldaan of zo’n 

vergunning kan of mag worden verleend 

of  verlengd. Wij hebben ons hierbij 

te houden aan de regels die worden 

gemaakt door het Ministerie van Jus-

titie. Diegenen die volgens die re-

gels niet langer in ons land mogen 

blijven, moeten worden uitgezet. Dat 

houdt in dat ze in veel gevallen naar 

Schiphol moeten worden gebracht, van-

waar ze dan naar hun land van her-

komst terug moeten. Begrijpelijk dat 

zoiets met veel emoties (lees: soms 

veel agressie) gepaard gaat.  

Zoals jullie weten heeft ook Soest 

sinds enkele maanden een A.Z.C. , in 

het voormalige bejaardenhuis 

“Molenschot”.   

En omdat je als “buren” je werkerva-

ring  deelt, ben ik na de opening 

hiervan gedurende 1 maand in Soest 

werkzaam geweest. (Lekker op de fiets 

naar het werk). Maar genoeg over m’n 

baan. Inmiddels ben ik 11 jaar lid 

van PVO. Hoe ik ertoe gekomen ben om 

muziek te gaan maken ? 

Ongeveer 11 jaar geleden ging ik met 

mijn dochter Cindy op een maandag-

avond kijken en luisteren bij PVO. 

Het was haar bedoeling om klarinet te 

gaan (leren) spelen. Na één avond 

stond haar besluit al vast. Zij werd 

lid. Maar dan, je raakt tijdens zo’n 

repetitie-avond in gesprek met een 

paar bekende en vooral enthousiaste 

leden, die zich afvroegen waarom “pa” 

zèlf niet bij PVO kwam spelen.  

Ik legde uit geen instrument te kun-

nen bespelen en dat ik van noten ook 

geen kaas gegeten had. Kortom, niets 

voor mij dus. Volgens hen echter viel 

alles te leren, ook al was je “al” 

35 ! En omdat er bij de afdeling 

“hout” nog wel een plaatsje was (ook 

toen al) ben ik samen met Cindy op 

les gegaan. Aan Annelies van Esch 

destijds de (on)dankbare taak om mij 

in een aantal jaren wegwijs te maken 

op een klarinet. Hoewel er momenten 

zijn geweest, waarin ik me afvroeg of 

ik er wel mee door moest gaan, heb ik 

nu absoluut geen spijt dat ik ooit 

lid ben geworden. Integendeel.  

‘s Maandagsavonds met een enthousias-

te club mensen, (en zittend naast de 

“nestor” der klarinettisten : Bertus 

Veldkamp) muziek maken is voor mij 

een prima vrijetijdsbesteding. Daar-

naast is het goed om, hetzij op 

straat, in een zaal of muziektent het 

PVO produkt te laten horen.  

  

Dit was die van mij. Ik geef “De 

Klos” hierbij aan Adrie de Kruijf 

 

Thom van Lit. 

 

(Vervolg van pagina 8) 

Willem Overeem 12-09 

Daniëlle Blom 16-09 

Nel Hagenaar 20-09 

Thom van Lit 21-09 

Michael v.’t Veer 24-09 

Jan de Jong 01-10 

Ruben Osnabrugge 07-10 

Marcel Reulen 07-10 

Erwin Post 08-10 

Toon Beijer 09-10 

Joke Willemse 11-10 

Retze Faber 12-10 

Adri de Kruijf  14-10 

Peter Smeets 23-10 

Auke Rubingh 24-10 

Erik Smedema 26-10 

Bianca v.d. Mey 27-10 
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Op- Overslag en Distributiecentrum
Kryptonweg 7, 3812 RZ Amersfoort

Tel: 033 – 4637444, Fax: 033 - 4633494

Alle uitgevoerde muziek vindt u bij:

De speciaalzaak voor video, cd cdrom en
minidisc

Steenhoffstraat 15, Soest

    ereprijsstraat 74, 3765 al soest
           tel. 035 – 601 44 65 – fax 035 – 601 44 65

uw adviseur in
administraties � belastingzaken
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Dat onze Gerrit Riezebos veelzijdig is, wisten we 
al: hij maakt Puzzels, schrijft stukjes over allerlei 
instrumenten, geeft les aan een dozijn leerlingen, 
speelt in de harmonie en blaaskapel en verbaas-
de mij laatst met onderstaand artikel. Gerrit, be-
dankt ! Je bent een kei !  
Leo Schambach. 
 

PAS OP VOOR DE TEEK ! 
 
Teken bevinden zich in struikgewassen en bosrij-
ke gebieden. De teek heeft een goed ontwikkeld 
vermogen tot waarneming om zich bij voorkeur op 
(blote) delen van mens en dier te laten vallen, 
waarna het zich volzuigt met bloed en eventueel 
in omvang toeneemt. Indien de teek vakkundig 
binnen 24 uur verwijderd wordt is besmetting vrij-
wel nihil. Er zijn ook teken die de bacterie Borreli-
aburgdorfen dragen. Deze veroorzaakt de zoge-
naamde ziekte van Lyme, die hart, zenuwstelsel, 
gewrichten, ogen  en dergelijke zal aantasten. 
Deze bacterie verspreidt zich door het hele li-
chaam, een Lyme patiënt zal zich na enige tijd 
doodziek bij een arts melden. De medische we-
tenschap is er inmiddels op ingesteld om via een 
behandeling met antibioticum genezing te bren-
gen. Jaarlijks zijn er plusminus 5000 mensen die 
door een teek getroffen worden. Als een teken-
beet niet deskundig behandeld wordt, kan de in-
houd van zijn klier- en maagdarmkanaal in het 
wondje gespoten worden. Het gevolg is dan een 
flinke infectie ! Een aanwijzing van besmetting 
met de ziekte van Lyme is o.a. een ronde rode 
vlek rond de tekenbeet die op den duur ook weer 
kan verdwijnen. Kortom, neem geen risico, laat u 
direct door een arts behandelen. NB. Laat u door 
bovenstaande niet weerhouden het struikgewas 
en de bossen in te gaan.  Regelmatige controle 
van de blote lichaamsdelen behoedt u voor de 
ziekte van Lyme. Een gratis brochure kunt bestel-
len bij de Samenwerkende Artsen en Adviesorga-
nisatie (SAAG) te Koog aan de Zaan, telefoon: 
075-6125598 of fax: 075-6703476 
Gerrit Riezebos. 
 
 

100 jaar muziek 

 
Het lijkt nog ver weg, ons 100 jarig bestaan, maar 
in 1999 bestaan we echt 100 jaar ! Dat is nog zo’n 
4 maanden te gaan. Ieder lid van het comité 100 
jaar PVO is op dit moment bezig om een activiteit 
of zelfs meerdere activiteiten op poten te zetten. 
Dit keer wil ik een activiteit van Hettie Verlaan, 
Henk Reulen en ondergetekende voor het 
voetlicht brengen. Wij houden ons bezig met de 
voorbereidingen van 100 jaar muziek welke op 26 
augustus 1999 in de Gildetent van het Groot 
Gaesbeeker Gilde wordt gehouden. Het Gilde 
heeft ons de tent gratis ter beschikking gesteld tgv 
ons 100 jarig bestaan.  Met 100 jaar muziek willen 
we eigenlijk een herhaling van wat we zo’n 10 jaar 
terug in sporthal Beukendal gedaan hebben: Met 
een aantal muziekgezelschappen en koren een 
gezamenlijke avond organiseren. Deze avond zal 
bestaan uit solistische en gezamenlijke 
presentaties van de verschillende gezelschappen 
en een groot slot optreden van alle deelnemers.  
 
Via Piet Daalhuizen (jawel, onze oude dirigent) is 
Henk Meutgeert (de dirigent van de New Concert 
Big Band) bereid gevonden om een muziekstuk te 
componeren voor dit grote optreden. Omdat Henk  
gaat dirigeren voor onze 24 uurs muziek-
marathon, zal hij dan ook vanaf dat moment on-
geveer weten wat voor vlees hij in de kuip heeft, 
zodat hij daar dan eventueel zijn compositie op 
aan kan passen.  
    
Een twaalftal verenigingen is per brief uitgenodigd 
om aan deze happening mee te doen. Van deze 
twaalf hebben er al twee positief gereageerd (men 
heeft nog de tijd tot 15 oktober). Wanneer we 
weten wie er allemaal meedoen, kunnen we een 
vergadering uitschrijven waarbij alle verenigingen 
aanwezig zijn en kunnen we de indeling van de 
avond doornemen. 
 
Wanneer er meer nieuws is, wordt u door middel 
van PVO Nieuws op de hoogte gehouden. 
 
Leo Schambach.  

Pagina: 11 



Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia September1998 

 

Pagina: 12 

¢ Robert Herstel een parkeerboete 

heeft gehad van 90 gulden maar 

dat hem dat niets doet. 

¢ Marcel Gieskens heel moeilijk maten terug uit kan tel-

len; 

¢ hij daardoor op de zevende maat + opmaat voor het 

punt D  inzette,  in plaats van op de achtste maat + op-

maat voor D; 

¢ hij, overtuigd van zijn gelijk,  zelfs nadat de dirigent 

hardop meetelde, consequent op de zevende maat + 

opmaat bleef inzetten; 

¢ hij het vervolgens nog niet geloofde toen zijn behulp-

zame buurman Robert Herstel de plaats aanwees waar 

hij moest inzetten; 

¢ de dirigent, de wanhoop nabij, uiteindelijk de bedoel-

de plek met zijn magische dirigentenstokje heeft aan-

gewezen; 

¢ Robert Herstel toen duidelijk en zeer triomfantelijk 

meedeelde dat hij gelijk had; 

¢ Robert natuurlijk altijd gelijk had omdat hij met zijn 

dikke vingers 5 maten tegelijk aanwees; 

¢ de dirigent, helemaal uit het lood geslagen, vervolgens 

zijn glas water om schopte.  

¢ Robert Herstel een parkeerboete heeft gehad 

van 90 gulden terwijl er nergens stond aan-

gegeven dat hij daar niet mocht parkeren. 

(maar hij is daar niet boos om). 

¢ De E.B.K. in Loosdrecht heeft opgetreden  

voor de bejaarde gehandicapten ter afsluiting van de 

avondvierdaagse; 

¢ Chris Kenter zijn wagen daar zo strak langs een hek-

werk parkeerde dat het vuil van zijn rechter portier 

werd verwijderd; 

¢ Bertus Veldkamp dacht dat hij zo slank was dat hij 

dan nog steeds aan de rechter zijde uit kon stappen; 

¢ Chris er alle vertrouwen in had dat dit zonder lakscha-

de (aan het hekwerk...) is gebeurd. 

¢ At Hooft zijn auto daar parkeerde op de invaliden par-

keerplaats; 

¢ hij bij het uitstappen niet merkte dat hij ongeveer tot 

aan zijn enkels in een plas water stapte; 

¢ als hij zoiets niet merkt, hij  dus rechtmatig gebruik 

maakte van deze parkeerplaats; 

¢ tijdens ons optreden in de zaal bakjes met saté balle-

tjes werden uitgedeeld; 

¢ Bertus tijdens dat optreden plotseling naar het toilet 

moest; 

¢ hij bij terugkomst  “toevallig” ook een bakje met saté 

balletjes kreeg. 

¢ Robert Herstel een parkeerboete heeft gehad van 90 

gulden terwijl zijn wagen maar HEEEEEEL eventjes 

fout geparkeerd stond. (maar die boete doet hem ge-

lukkig weinig); 

¢ Een aantal leden van PVO afgelopen Pinksteren in St 

Jansklooster bij “De boer” zijn we-

zen kamperen; 

¢ Irma Metternich ook graag wilde kij-

ken hoe de boer zijn koeien melkte; 

¢ zij echter via de toegangsdeur van de 

koeien de stal binnen kwam; 

¢ zij toen terstond van Boer Jan een 

bakje bix kreeg aangeboden met het verzoek om bij de 

koeien te gaan staan. 

¢ Robert Herstel een parkeerboete heeft gehad van 90 

gulden terwijl zijn auto niet in een parkeervak stond 

(maar gelukkig heeft hij dit heel sportief opgevat, 

want fout is fout). 

¢ Op zaterdag 13 juni door PVO een grote fancy-fair is 

georganiseerd; 

¢ Irma en Bas Metternich, Adri en Hettie Verlaan, Wer-

ner en Esther Bakker op de vrijdagavond daarvoor nog 

zo druk waren dat ze bij Ate en Hennie Hooft hebben 

gegeten; 

¢ Bas en Werner na het eten hebben geholpen met de 

afwas; 

¢ Bas toen de thermoskan op het gasfornuis heeft gezet 

waardoor deze aanmerkelijk van vorm veranderde 

¢ Werner HEEEL veel verstand heeft van thermoskan-

nen; 

¢ hij namelijk direct (en ter geruststelling van Bas) wist 

te vertellen dat deze thermoskan HEEEL DUUR was. 

¢ Riekje van Tricht een HEEEL DUUR klap-

stoeltje van huis had meegenomen om tij-

dens de fancy-fair af en toe even op uit te 

rusten; 

¢ Bas Metternich dit klapstoeltje HEEEL 

GOEDKOOP wist te verkopen. 

¢ Robert Herstel en Rob Joustra het rad van 

fortuin draaiden; 

¢ Robert Herstel daar een  fortuinlijke centime 
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 ter van twee meter heeft aangeprezen. 

¢ Bruce van Dijk (zoon van Kees) bij het rad van fortuin 

een stel ski’s heeft gewonnen; 

¢ Kees en Muriël daar HEEEL blij mee zijn; 

¢ zij nu eindelijk een goede reden hebben om op wintersport 

te gaan. 

¢ Ate Hooft, als ’s avonds na de repetitie aan de bar de tele-

foon gaat, zo snel is met het zeggen “ik ben er niet”, dat 

hij zich in zijn eigen woorden verslikt. 

¢ Kees van Dijk dacht dat hij zijn muziek zo goed “uit zijn 

kop” kon spelen dat hij zijn muziek “op zijn kop” op de 

lessenaar had staan. 

¢ Robert Herstel een parkeerboete heeft gehad van 90 gul-

den omdat hij zijn auto in een woonerf niet op de daarvoor 

bestemde plaats heeft geparkeerd (en daar is hij toch wel 

een beetje verdrietig om). 

¢ de oranjegekte tijdens het WK voetbal ook bij PVO aardig 

was toegeslagen; 

¢ de wedstrijden die in het PVO gebouw werden bekeken 

HEEL gezellig waren (behalve de laatste); 

¢ Auke Rubing zelfs zijn nagels oranje had gelakt. 

¢ Robert Herstel, toen hij zijn auto in een woonerf wilde 

parkeren, geen voor parkeren bestemde plaats kon vinden; 

¢ hij zijn auto toen maar in een woonerf heeft geparkeerd op 

een niet voor parkeren bestemde plaats; 

¢ er bij terugkomst een briefje onder zijn ruitenwisser was 

bevestigd met het verzoek lid te willen worden van de Po-

litie Fanclub; 

¢ dat dit lidmaatschap hem slechts eenmalig 90 gulden kost-

te; 

¢ hij later zag hoe iemand onder het toeziend oog van grote 

broer door het rode verkeerslicht reed;  

¢ deze persoon GEEN lidmaatschap van de po-

litie fanclub werd aangeboden; 

¢ Robert Herstel toen toch wel flink de P in had. 

¢ Eind augustus de Gildewedstrijden weer zijn 

geweest. 

¢ PVO bij die gilde wedstrijden met twee teams 

hebben gestreden om de hoogste plaats.  

¢ het PVO team met de beste coach het hoogste is geëin-

digd.  

¢ De beide coaches als dank voor hun bewezen diensten aan 

het eind van die dag door hun teamleden werden getrak-

teerd op een gratis (modder)bad; 

¢ dat Irma Metternich aan het eind van de  wedstrijd ook 

een aardig (modder)figuur heeft geslagen; 

¢ dat Robert Herstel alle mogelijke moeite heeft gedaan om 

Irma dit te besparen. 

¢ At Hooft tijdens het vissen zijn eigen horloge uit het water 

heeft moeten vissen. 

¢ At Hooft op 1 september 1998 50 jaar lid was van PVO; 

¢ hij op die dag reeds 20 jaar het penningmeesterschap uit-

voerde; 

¢ hij hiervoor van PVO een prachtig horloge heeft gehad; 

¢ hij dit horloge beter niet om kan doen als hij gaat vissen; 

¢ dit heugelijke feit uitgebreid in de Soester Courant heeft 

gestaan; 

¢ de journalist echter niet wist dat je Ab met een “t” aan het 

eind schrijft. 

¢ Fred een marmotje heeft 

¢ Barbara van niets wist  

¢ Iedereen Fred zijn marmotje mag zien .. 

¢ Leo V. wel eens jeuk heeft . 

¢ Hij regelmatig vraagt of iemand even wil krabben 

¢ Blijkt dat hij de kraag van zijn jas verhuurt .. 

¢ U wilt weten aan wie .. 

¢ Dit Charlotte en Bas zijn. 

 

Dat wist U allemaal niet??, Dan weet U dat nu ook weer.  

Weet U nog een "Wist U datje", dat wij nog niet weten maar 

dat iedereen zeker moet weten, laat het mij dan weten opdat 

de volgende keer iedereen het weet. Het is maar dat U dat 

weet. 
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ed. v.d. bergen

meesterschilders b.v.

zuidergracht 43
postbus 191

3760 ad soest

tel. 035-6022392

fax. 035-6018199

ed. v.d. bergen
meesterschilders b.v.

van de kraats b.v.

schilders- en afwerkingsbedrijf

zuidergracht 43

postbus 191

3760 ad soest

tel. 035-6015045

fax. 035-6027978

van de kraats b.v.
schilders- en afwerkingsbedrijf

 

 

RADIO EN TV SERVICE 
TON UYLAND 
 
Verhuur geluidsinstallaties 
Reparatie en verkoop 
TV/Audio/Video 
 
Schoutenkampweg 41-43 
3768 AA Soest 
Telefoon 035-6017398/b.g.g. 035-6018261 
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Ook voor al uw donker eiken meubelen 
Per 1 juni heten wij: Straal-Totaal Soest 
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Nieuwe leden welkom ! 
Onderstaande leden zijn de afgelopen maanden toege-

treden tot onze muziekvereniging: 

Marco van  t Veld op alt-saxofoon 

Inge van der Peyl bij de drumband 

Fabian Clippelaar op de klarinet 

Bart Simmelink op de trompet 

Stefan van den Broek op de trombone en  

Bert Verlaan op de trombone 

Wij heten jullie van harte welkom. 

 

Helaas hebben er ook mensen opgezegd: 

Cees Buitenhuis 

Ma*as Blom 

Paul vd Velde 

Silvia Dazelaar 

 

Rowen Hèze 

 

Zaterdagavond 12 december 1998 

treedt deze groep op in het Agnieten-

hoftheater (St. Agnietenstraat 2) te 

Tiel. Kaarten kunnen besteld worden 

via telefoon: 0344 – 613647 of 612441 

of via de fax: 0344 – 622801. 

 

Denk erom dat als je dit optreden be-

zoekt er ‘Normaalse’ dingen gebeu-

ren ! Trek dus oude kleren aan en 

neem droge kleren mee. 

 

Barbara Smedema. 

  
 

 

 

De geschiedenis van PVO 

Deel 7. 

 
Het jaarverslag van 1931 was in mineur gesteld. De 

dirigent de heer Kok had de laatste tijd aan populari-
teit ingeboet. Hoe dit precies kwam is niet duidelijk 
maar uiteindelijk nam de heer Kok op 1 maart 1931 
schriftelijk ontslag. Algemeen werd dit als de beste 
oplossing gezien. Een oproep in De Telegraaf bracht 
20 sollicitanten voor het voetlicht, waaruit de heer F. 
de Goey, gepensioneerd stafmuzikant uit Amersfoort 
benoemd werd. De heer De Goey probeerde het 
voetspoor van de heer Kok zo goed mogelijk te vol-
gen, doch had nogal wat aanpassingsmoeilijkheden. 
Zijn optredens werden geen succes. Het bestuur 
overwoog na enige tijd om hem eervol ontslag te ver-
lenen. De Verknochtheid van de heer Kok aan 
P.V.O. was niet geheim gebleven en zijdelings was 
bekend geworden, dat hij wel genegen was om als 
dirigent terug te keren.  
Op 4 november 1931 neemt de heer Kok zijn werk 
als dirigent weer op. Dirigent en muzikanten beloof-
den wederzijds begrip en beterschap voor de toe-
komst. 
Mejuffrouw van Asselt had op de atletiekwedstrijd zo 
hard gelopen dat zij een eerste prijs behaalde en 
P.V.O. bracht haar een muzikale hulde. 
In de vacature van eerste secretaris werd benoemd 
de heer Plemper van Baalen. 
Het jaar 1932 stond geheel in teken van het con-
cours dat P.V.O. op Hemelvaartsdag organiseerde 
en tevens op de 2e Pinksterdag. De voorbereiding 
en organisatie verliepen vlot dank zij de ervaring van 
1923. Er namen 29 corpsen deel. 
Het feestterrein lag aan de Paulus Potterlaan, waar-
na afloop een groot vuurwerk werd afgestoken. Jam-
mer aldus de "Kroniek" schrijver, was het weer te 
koud en te nat, zodat er weinig publiek kwam. 
Waarschijnlijk werkte de controverse tussen de diri-
gent en de leden nog iets na want er bedankten 
maar liefst 7 leden. Mede hierdoor werd uit de kring 
van de werkende leden voorgesteld het bestuur om 
te vormen. Men zag meer in een adviescommissie 
en wilde meer zeggenschap in de interne aangele-
genheden van de vereniging. De heer H.A.W. Lu-
chen werd tot vaandeldrager benoemd. 
Het jaar 1933 was wat het buiten optreden betreft 
zeer druk. Men verleende muzikale medewerking bij 
een brandweerdemonstratie en deed nog veel meer 

(Vervolg op pagina 17) 
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werk. Men nam in 1933 niet aan wedstrijden deel. 
De heer Dammers schonk de vereniging een nieuw 
instrument. Door inschakeling van meer werkende 
leden in het bestuur zouden de niet actieve leden in 
de toekomst hoofdbestuur heten. 
Het jaar 1934 werd een jaar van experimenten en 
bezuinigingen. De algemene economische wereld-
crisis ging ook aan de Soester Harmonie niet onge-
merkt voorbij.  
De vorig jaar gewijzigde bestuurscombinatie kwam 
weer op de helling. Het bestuur zou nu alleen uit 
werkende leden gevormd worden, terwijl de nu te 
benoemen adviesraad, die voorheen hoofdbestuur 
was, nu alleen een adviserende stem zou behou-
den. Het hoofdbestuur trad dan ook in blok af. Na de 
stemming zag het bestuur er als volgt uit: 
Voorzitter  : J. Geytenbeek 
Secretaris  : B. Lagemaat 
Penningmeester : H. Stroks 
Commissarissen : J. Lagemaat 
    H. van Sitter 
    C. van de Broek 
    J. Staal 
 
In de commissie van advies kregen de volgende he-
ren zitting: A.O. Dammer, J.G.A. Batenburg, J.V. 
Plemers van Baalen, J. Hornsveld en J. van Duren. 
 
P.V.O. nam na een pauze van drie jaar weer deel 
aan het nationaal concours te Baarn en wist hier in 
de ere-afdeling toch een eerste prijs met lof van de 
jury te behalen. De geldmoeilijkheden die in geheel 
Europa snel om zich heen greep deed het ge-
meentebestuur van Soest besluiten de subsidie van 
de harmonie met ƒ 250,- te verlagen. Het is de tijd 
van Colijn en de beruchte broekriem die alsmaar 
strakker aangehaald moet worden. Ook het repeti-
tiebezoek liet in deze tijd veel te wensen over moge-
lijk door de toch zeer lage contributie van 
ƒ 0,10 die men amper kon betalen. Het bezoek van 
de slechte repetitie vond zijn weerklank in het con-
cours te Baarn dat moest worden afgezegd.  
Het voltallige gemeentebestuur werd een balans 
over 1934 toegezonden met het verzoek om de ver-
laagde subsidie weer op het oude peil te krijgen. Zo 
speelde P.V.O. in 1935 toch nog ƒ 1.335,- bij elkaar 
en hield er per 31 december nog aardig aan over 

namelijk een saldo van ƒ 65,-.  
In 1936 ging het financieel niet beter. Reeds in het 
begin van het jaar kwam men bijéén om zich te bui-
gen over de geldelijke zorgen. 
De heer Geytenbeek treed als voorzitter af en hier-
voor in de plaats werd de heer J. Sitter jr. gekozen. 
De heer Kok had zijn vroegere populariteit niet terug 
kunnen winnen, hetgeen tot uiting werd gebracht in 
de zeer geringe belangstelling voor de repetities. 
Ook waren er klachten over de hoge honorarium bij 
concerten namelijk ƒ 16,-.   
Het jaarverslag was een lange klaagzang maar over 
de cijfers werd niet gesproken. Wel blijkt uit het één 
en ander dat de heer Kok op zijn laatste benen loopt 
en er dus een dirigentwisseling in de lucht hing. In 
het jaar 1937 komen de voorspellingen al spoedig 
uit. De heer Kok bedankte als dirigent en de Tele-
graaf deed wonderen. Op de advertentie reageerde 
32 kandidaten. Uiteindelijk had de heer Drews uit 
Laren de beste papieren en werd hij aangesteld als 
dirigent. 

Soest kreeg in 1937 een nieuwe burgemeester, na-
melijk de heer Visser. De harmonie bracht hem een 
muzikale hulde en met marsmuziek werd hij bege-
leid naar het gemeentehuis. 
Z.K.H. Prins Bernhard werd burger van Soestdijk en 
ook hierbij was de Soester Harmonie betrokken. Er 
werd op 17 april een concert gegeven op Nieuwer-
hoek ter gelegenheid van een rondrit van het Prin-
selijk paar. Een avondconcert in de Soesterduinen 
op de verjaardag van Prins Bernhard verregende 
totaal. 
Het Winterconcert in Eemland kreeg er een attractie 
bij, er werd namelijk onder pauze een vet varken 
verloot onder leiding van de heer Van Eeden, die dit 
op zo'n uitstekende wijze deed, dat het half twee 
werd in de nacht. 
Er was veel verloop onder de leden, er kwamen ze-
ven nieuwe leden bij maar er vertrokken ook weer 
vijf leden. 
Het repetitiebezoek was nog steeds een zorgenkind 
voor de harmonie. 
De heer Kok werd bij zijn afscheid benoemd tot ere 
directeur. 
In het begin van het jaar 1938 bedankte de heer Sit-
ter als voorzitter en één der werkende leden, de 
heer Besselse nam de voorzittershamer over. De 
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heer Drews was als dirigent al gauw in ongenade 
gevallen en de heer De Vries uit Bussum nam de 
dirigentstok van hem over. 
P.V.O. was bij de geboorte van H.K.H. prinses Bea-
trix vele male in touw en gaf op verschillende punten 
in Soest marsmuziek. 
Op een nationaal concours te Lent behaalde P.V.O. 
op 7 augustus 1938 een tweede prijs in de Ere-
afdeling. De heer De Vries bracht de vereniging dus 
weer aardig op peil. 
In de week van 31 augustus tot 5 september 1938 
hield Soest een winkelweek met een groot feest. Di-
verse attracties werden muzikaal opgeluisterd en 
bovendien gaf P.V.O. op verschillende kruispunten 
en pleintjes een concert. Burgemeester Mr. W.A.J. 
Visser nam het beschermheerschap op zich. 
In 1939 bestaat P.V.O. 40 jaar. Op een vergadering 
werd besloten een nationaal concours te organise-
ren en wel in het park Vredehof. Aan dit concours 
deden uiteindelijk 30 verenigingen mee. 
In september 1939 werd Soest overspoeld door een 
groot aantal militairen, die hier hun bivak opsloegen 
en werden ingekwartierd. Verschillende leden wer-
den gemobiliseerd. Gelegerde militairen probeerden 
zich als lid te laten inschrijven. Een militaire organi-
satie wilde P.V.O. inschakelen bij ontspan-
ningsavonden. Al deze veranderingen kon P.V.O. 
niet aan daar de belangstelling voor de repetities en 
vergaderingen ronduit slecht waren. Men kwam in 
1939 na het concours nauwelijks tot enig optreden 
in de buitenlucht. Het winterconcert werd daar-
entegen een groot succes. Dit concert werd speci-
aal gegeven voor leden en donateurs. Op het con-
cert waren o.a. aanwezig, de heren:  
Van Eindthoven, Kok, Dammers, Beckeringh en 
Van Limburg Brouwer ook was aanwezig een af-
vaardiging van het gemeentebestuur, de plaatselijke 
H.H. geestelijken en de artsen van Soest de heren 
Rupert, Donker en De Vos. De heer De Vries werkte 
vervolgens het concertprogramma af en maakte als 
dirigent een uitstekende indruk met de harmonie. 
De heer Van Eindthoven, oprichter van de harmo-
nie, liet zich na al die jaren eindelijk strikken voor de 
titel van erelid. Ook de heer Kok werd in het zonne-
tje gezet evenals enige oude leden, medeoprichters 
van P.V.O., de heren Valkenet Sr, Hornsveld, Gey-
tenbeek en de familie Van Velzen. De laatste voor 

de correcte verzorging van het repetitielokaal. De 
heren Lagemaat en Van Limburg Brouwer werden 
genoemd en geroemd om hun grote stuwkracht. 
 
Wordt vervolgd...........… 
 
Irma Metternich. 
 

24 uur muziek ! 
Op het moment dat u dit leest zijn al onze leden 
voorzien van een inteken-formulier voor sponsors 
voor de 24 uurs muziekmarathon die we houden op 
13 en 14 november (tussen 19:00 en 19:00) . We 
hopen natuurlijk dat er massaal gesponsord wordt, 
maar nog meer hopen we dat onze muzikanten in-
zien dat voor 24 uur muziek maken véél muzikanten 
nodig zijn waarbij we om het ook voor onze dirigen-
ten leuk te houden uitgaan van een minimum bezet-
ting van 20 muzikanten, óók ’s nachts ! 
Om toch iedereen er met de haren bij te slepen, 
hebben we bedacht dat álle muzikanten van de har-
monie de 24 uurs marathon openen én sluiten. Dat 
betekent dus  vrijdagavond 13 november van 19:00 
tot 20:00 uur en 14 november van 18:00 tot 19:00 
uur een uur muziek maken. Natuurlijk hopen we op 
deze manier nog een groot aantal muzikanten te 
verleiden zich alsnog in te schrijven voor een aantal 
uren of dat de muzikanten die al ingeschreven had-
den er nog een paar uurtjes bijzetten. Ook de drum-
band en leerlingenorkest gaan optreden, ieder twee 
keer een uur op de zaterdag.  Mochten er in deze 
groepen muzikanten zitten die voor meer dan 2 uur 
ingeschreven hebben, je kunt gewoon meespelen 
met het grote orkest ! 
 
Leo Schambach.    

(Vervolg van pagina 17) 
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Afgelopen donderdagavond klopte Joop Oversteegen 

me op de schouder, met de vraag of er nog wat kopij 

voor PVO-nieuws aangeleverd  kon worden. Op mijn 

bevestigend antwoord gaf hij me een hele stapel 

Krabbels van Knelis uit de  Soester Courant uit de 

jaren 60. Omdat het begrip Knelis mij niet bekend 

was ben ik  gaan uitzoeken wie die Knelis nu wel niet 

was. Het bleek Hans Kraal te zijn (ongeveer 10 jaar 

terug overleden) van Drogisterij Kraal aan de van 

Weedestraat.  

 

Joop, bedankt ! We hebben nu weer een leuke stukje 

historie van ons PVO boven water. Volgend PVO-

nieuws volgt er weer een aflevering. 

 

Leo Schambach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


