
Hallo Allemaal ! 
 
In deze tijd van het Internet konden 
we natuurlijk niet achterblijven bij 
PVO. Ook wij zijn er te vinden: 
“http://welcome.to/pvo” is het adres.  
Zo’n website  staat of valt met de 
actualiteit ervan. Ik hoop dat we onze 
leden/donateurs een hele tijd het 
meest actuele aangaande PVO 
middels het “Web” aan kunnen 
bieden. Luister bijvoorbeeld eens 
naar de nummers die we op ons 
nieuwjaarsconcert gespeeld hebben! 
Naast deze site hebben we natuurlijk 
altijd nog ons oude vertrouwde PVO 
nieuws. De oplossing van het 
Breinbrekertje van Leo Verlaan is 
maar door 1 persoon goed geraden. 
Reden om maar eens wat hints voor 
de oplossing te geven. 
  
Veel leesplezier ! 
 
Leo en Marcel 
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Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia 

Nieuwsblad van Muziekvereniging  

Patientia Vincit Omnia Soest (Geduld Overwint Alles) 

Colofon: 

PVO-Nieuws verschijnt 6 x per jaar  

en is bedoeld voor leden,  

donateurs, familie en bekenden. 

Kopij inleveren bij: 

 Marcel Reulen of Leo Schambach 

Kopij inleveren voor:  

15 maart 2001 

Soester Muziekvereniging          Patientia Vincit Omnia 

Wanneer Wat Wie 

Ma 5/2 Repetitie Harm/Drumband 

Wo 7/2 Bestuursvergadering Bestuur 

Zo. 25/2 Carnaval Bos en Duin E. Bl. Kapel 

Ma 5/3 Repetitie Harm/Drumband 

Wo 7/3 Bestuursvergadering Bestuur 

Ma 12/3 Algemene ledenvergadering PVO 

Ma 2/4 Repetitie Harm/Drumband 

Wo 4/4 Bestuursvergadering Bestuur 

Ma 30/4 Lampionnenoptocht Harm/Drumband 

Ma 30/4 Optreden Soester Eng Big Band Blow 

Wo 2/5 Bestuursvergadering Bestuur 

Vr 11/5 - Zo 

13/5 

Deens Weekend PVO 

Do 17/5 Intocht avondvierdaagse Harm/Drumband 
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Hamerstukje……..  
Ongetwijfeld zijn er nog een heleboel PVO-Nieuws

-lezers die ik nog niet heb ontmoet of gesproken. 

Voor al die lezers en lezeressen: Nog de beste wen-

sen voor het jaar 2001! 

Zo'n wens mag nog tot en met 31 januari heb ik mij 

laten vertellen. 

En zo niet.................dan is het toch gemeend! 

Dat nieuwe jaar is alweer bijna een maand oud: er 

is dus al weer het een en ander gebeurd. 

De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 

6 januari was weer een gezellige happening, waar 

we met veel plezier op terugkijken. 

Een ander merk Champagne (goeie keus!) en de 

ouderwetse en vertrouwde Boerenkool-met-worst 

deden het weer opperbest. 

Bij deze nog eens de complimenten aan onze chef-

en huiskok Jan Bruinekreeft. 

De boerenkool ging "schoon-op" ....een goed teken. 

Een weekje later presenteerde PVO zich weer voor 

het eerst in het nieuwe jaar met haar -ook alweer 

"traditionele" -Nieuwjaarsconcert. 

De vrijdagavond (i.p.v. de woensdagavond) én het 

Luchtmacht Mannenkoor bleken een goede keus te 

zijn: een behoorlijk gevulde Petrus en Pauluskerk 

met een enthousiast publiek deden zangers en mu-

zikanten glunderen. 

Weer een weekje later heeft de Eemlander Blaaska-

pel van 's morgens 9 uur tot 's middags 5 uur opna-

mes gemaakt voor een eventuele CD. Dat was een 

lange sessie......maar zeker de moeite waard! 

Stilzitten hebben we dus nog niet gedaan. 

  

En of we voornemens hebben, dit nieuwe jaar? 

Nou reken maar! 

Voordat je het weet is het Koninginnedag en laten 

we weer van ons horen; Mieneke Noot en Willem 

van de Born gaan initiatieven ontplooien om een 

muzikale studiedag op touw te zetten; in het week-

end van 11-13 mei komen onze Deense muzikale 

vrienden uit Randers weer op bezoek in Soest; don-

derdag 17 mei doen we in ieder geval mee aan de 

intocht van de Avondvierdaagse in Soest en op  za-

terdag 9 juni willen we weer meedoen aan een con-

cert-concours in Huizen. 

Ook de slagwerkgroep gaat weer voor een eerste 

prijs of een eervolle vermelding naar het solisten-

en ensemble concours in Huizen. 

En reken maar, dat er in de komende maanden nog 

wel extra aktiviteiten ontplooid zullen worden. 

  

En U......ook nog goede voornemens gemaakt? 

Wat dacht U hiervan: "Elke dag even studeren". 

Niet alleen op de maandagavond, want die repetitie 

is meer bedoeld om samen te spelen. 

Maar het eigen partijtje; de goede noten en de juis-

te ritmiek......dan kan heel goed op de zolder, de 

slaapkamer of desnoods in de garage. Als er maar 

gestudeerd wordt! 

Sommige muzikanten "parkeren" hun instrument 

de hele week in het PVO-gebouw. 

Dat scheelt natuurlijk een heleboel gesjouw, 

maar.......dan komt er van studeren weinig terecht! 

Elke dag een half uurtje (die tijd is er vast wel)  

studeren....en het gaat op maandagavond stukken 

gemakkelijker. 

Dat zou een wel  heel erg goed voornemen zijn 

voor het jaar 2001! 

  

  

Peter Smeets 

Voorzitter PVO 

    

Korte berichtjes.................. 
 -"Ergens in maart" organiseren we een gezellige 

studiedag in het PVO-gebouw.  Let op de datum en 

de tijden op het publikatiebord!! 

-In het weekend van 11-13 mei a.s. komen de mu-

(Vervolg op pagina 3) 

Januari 2001   
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zikanten uit Randers (Denemarken) weer naar 

Soest. 

 Een speciale werkgroep gaat een hartelijk welkom     

en een onvergetelijk weekend voorbereiden. 

 Heeft U suggesties of ideeën? Neem contact op 

met Jan de Jong, Piet Rademaker, Riekje van 

Tricht, Hans van 't Veer of 

 Nel Hagenaar. Zij zijn blij met elke suggestie. 

-Van het Nieuwjaarsconcert in de Petrus & Paulus-

kerk zijn digitale opnames gemaakt. 

 Hoewel het niet de bedoeling was om echt profes-

sionele opnames te maken, is het toch aardig ge-

lukt. 

 Liefhebbers kunnen een Cd-tje laten "branden" 

van deze opnames. 

 Geinteresseerd? Vraag er naar bij Rob Beerten. 

-Op maandag 12 maart a.s. houden we onze jaar-

lijkse Algemene Ledenvergadering. 

 Een goed moment om ideeën te lanceren. 

 Denkt U er eens over na.......................... 
  

 De Klos ….. 
…..van Suzan van Stralen 

Oktober: ontvangst pvo-nieuws, ik zie dat ik de 
klos dit keer ben, helaas. 
30 oktober: zal ik al eens wat aan die klos 
doen?  
4 november: heb ik nou nog steeds niets aan 
die klos gedaan? 
10 november: ik moet nu echt eens wat gaan 
verzinnen. 
30 november: ja….hoe zal ik beginnen… 
26 december: ik ga er nu echt wat aan doen, 
want van uitstel komt…. 
 
Ik zal maar eens beginnen met mezelf voor te 
stellen. Ik ben Suzan van Stralen, 17 jaar en 
zit nu ongeveer 2 jaar bij PVO. In het dagelijks 
leven zit ik op een technische school (tussen 
allemaal jongens) waar ik de opleiding 
Transport & Logistiek volg. Nog 4 jaar en ik 
ben Manager opslag en vervoer. Verder werk 
ik in een magazijn bij een uitgeverij, heb ver-
schillende oppasadressen, rij paard en zit bij 

PVO.  
Mijn opa van vaders kant en mijn vader heb-
ben orgel gespeeld. Nu zingt mijn vader in een 
koor. Mijn moeder heeft gitaar en blokfluit ge-
speeld. Maar nu heeft ze haar instrument ge-
vonden in de lyra, net als ik. Ik heb in m’n jon-
ge jaren ook nog eens blokfluit en keyboard 
gespeeld, maar dat is niks geworden. Mijn 
broertje trommelt ook bij PVO. Hij zit er voor 
de lol bij, m’n moeder voor d’r gezondheid 
(een beetje spanning kan geen kwaad) en ik 
moet bij PVO voor mijn oPVOeding.  
Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Mijn 
moeder ging mijn broertje ophalen en nam een 
lyra mee terug. Deze lag een tijdje op de bank 
en ik speelde er een paar liedjes op uit m’n 
keyboardtijd. Toen stelde m’n moeder voor om 
die eerstvolgende dinsdag mee te gaan, ge-
woon om te kijken. We kregen les van Hans 
van ’t Veer. Het was best gezellig en de vol-
gende keren ben ik ook meegegaan. Al heel 
snel hadden we onze eerste presentatie bij het 
24uur sponsorblazen en voor we het wisten 
waren we aan het oefenen om met Sinterklaas 
op straat te spelen. Dat bleek best moeilijk te 
zijn om te lopen en te spelen tegelijk. Maar el-
ke keer dat we buiten liepen ging het beter. Ik 
heb Sinterklaas nu 2x binnengehaald en ik 
hoop dat er nog vele zullen volgen.  
Ik geef de klos nu door aan iemand die wat 
langer bij PVO zit:  
 
Leo Verlaan. 

 

Carnaval 2000. 
`Hoewel het al weer een tijd geleden is hier 
toch nog even een terugblik op Carnaval 2000 
(waar heb ik dat meer gehoord). 
 
Het begint langzamerhand een soort gewoon-
te te worden om op de zaterdagavond tijdens 
het Carnaval het “feestgedruis” in Soest te ver-
laten en eens te zien of het in Breda misschien 

(Vervolg op pagina 6) 

Januari 2001   



Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Pagina: 4 Januari 2001   

TV SERVICE 
TON UYLAND 
 
Verhuur geluidsinstallaties 
Reparatie en verkoop 
TV/Video 
 
Schoutenkampweg 43 
3768 AA Soest 
Telefoon 035-6017398 
Fax 035-6027498 
Email tvuyland@tref.nl 

ING Bank Soest 
Van Weedestraat 10 

3761 CE Soest 

Telefoon: 035-6096511 

TV SERVICE 
TON UYLAND 
 
Verhuur geluidsinstallaties 
Reparatie en verkoop 
TV/Video 
 
Schoutenkampweg 43 
3768 AA Soest 
Telefoon 035-6017398 
Fax 035-6027498 
Email tvuyland@tref.nl 
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Het Vleescentrum 
v.o.f. Westeneng 

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 buffet-

ten 

* 
Winkel geopend op:  

Donderdag , Vrijdag en Zaterdag 

Birkstraat 49, Soest.  Telefoon: 035-6012477 
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wat gezelliger is. 
De bus is besteld en Ma Baker offert zich op 
om te rijden (moet ze weer aan de spa, voor-
uit dan maar). Bij het ophalen van de bus 
blijkt dat de organisatie daar echter niets op 
voorraad heeft staan en of Ma Baker maar 
even een uurtje kan wachten . . . Natuurlijk 
kan dat wel maar helaas waren Pa en Baby 
Baker al naar huis en daar zit Ma Baker dan 
bij de fa. Klomp te wachten tot zij een ons 
weegt (zou ze aan de lijn zijn?). Gelukkig 
duurt het wachten “slechts” drie kwartier en 
onder het genot van een heeeeeeerlijk kopje 
koffie (weer eens wat anders dan spa) gaat 
de tijd toch redelijk snel. Ondertussen wel de 
medecarnavallers (Piet, Jan, Raymond, Fred 
en Cindy) ingelicht dat het nog wel even kan 
duren. Dus nog even de tijd om maar eens 
een eitje (drie á vier) te bakken. Er moet toch 
een bodempje gelegd worden voor de rest 
van de avond. 
 
Na een rondje Soest zit iedereen in de auto 
en zijn we op weg naar Breda. Bij een weg-
restaurant eerst nog wat bier ingeslagen. Je 
kan natuurlijk niet broodnuchter in Breda 
aankomen. In Breda even wat gegeten 
bij ??? Het is alweer zo lang geleden dat ik 
de naam niet meer weet maar het heeft ge-
smaakt al heeft een enkeling moeite gehad 
zijn bord leeg te eten (hoe kan dat ook an-
ders na 4 eieren als bodem). Na het eten 
weer in de bus en op naar ’t Gein waar de 
kroeg al op ons staat te wachten. Het is er 
nog erg rustig maar daar komt snel verande-
ring in. De kapel begint op hun dooie gemak 
uit te pakken en eens wat warm te blazen. 
Langzamerhand wordt het steeds drukker en 
gezelliger en komt de stemming er goed in. 
Alleen die verlichting daar moet toch eens 
wat aan gedaan worden want je krijgt er las-
ogen van. De oplossing is simpel. Gewoon 
de lamp uitschieten met je waterpistooltje en 
geld geven om de volgende dag een nieuwe 

lamp te kopen. 
 
Iedereen is meer of minder vrolijk uitgedost 
en de “effe kuffelen Ruudjes” zijn ook rijkelijk 
vertegenwoordigd. Ook “onze Ruud” heeft 
dat ondervonden want opeens komt daar 
“een Ruud” aan en omhelst “onze Ruud” zo 
onstuimig dat “onze Ruud” voordat hij het in 
de gaten heeft van de grond wordt getild 
door deze “een Ruud” (snappen jullie het 
nog?) en al knuffelend wordt rondgedraaid. 
Hilariteit alom! 
 
Door al die spa moet er natuurlijk ook af een 
toe geloosd worden maar om nou steeds te 
vertellen dat je gaat plassen is ook zo afge-
zaagd dus Ma Baker maakt er maar van dat 
zij in haar handen gaat klappen…Die bood-
schap is niet voor iedereen even duidelijk en 
de vraagtekens zijn dan ook van de gezich-
ten af te lezen…zelfs nu moet daar nog over 
nagedacht worden. 
 
Op gang gebracht door de kapel gaan alle 
feestgangers lekker uit hun bol met polonai-
ses en dergelijke. Het leuke is dat er eigenlijk 
nergens vervelende dingen gebeuren. Ieder-
een heeft plezier met iedereen. Als je al eens 
per ongeluk iemand op z’n tenen trapt dan 
hebben ze het toch niet in de gaten 
(oorzaak .....). 
 
Iedereen kletst met iedereen en op de vraag 
of Ma Baker de zus van “onze Ruud” is heb-
ben we maar ja gezegd. Het is onbegonnen 
werk om in die herrie uit te gaan leggen wie 
je wel bent. Soms kan het wel handig zijn om 
je “broertje Ruud” of een “grote zus” bij je te 
hebben. 
 
Omdat niet iedereen meer even helder uit 
zijn of haar ogen kijkt wordt er gewed of de 
“dame” aan de bar wel of niet wakker ge-
maakt moet worden. Hoe doe je dat tijdens 

(Vervolg van pagina 3) 

(Vervolg op pagina 7) 
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de Carnaval???? Gewoon door het laatste slok-
je bier uit je glas op te offeren en “per ongeluk” 
in haar décolleté te laten verdwijnen. Zonde van 
het bier want het heeft niet geholpen. 
 
Aan alle gezelligheid komt natuurlijk eens een 
eind en aangezien het ondertussen al 2.00 uur 
is geweest wordt het tijd om toch maar eens 
richting Soest te gaan. Als we buiten komen 
blijkt het te hebben gesneeuwd. Zo hard zelfs 
dat we het busje moeten uitgegraven (of is dat 
iets overdreven?). Natuurlijk is dit een mooie ge-
legenheid om iedereen weer redelijk nuchter in 
de bus te krijgen en al snel vliegen de sneeuw-
ballen om de oren en in het gezicht en in de nek. 
Als iedereen eindelijk zit, is de achterbank al 
snel in genomen door onze tortelduifjes. Het 
duurt niet lang of er klinkt gesnurk (of was het 
getortel) vanaf diezelfde achterbank. Onderweg 
wordt het weer er niet beter op. Er wordt stap-
voets gereden want het sneeuwt enorm. Geluk-
kig hebben we de tijd en hoeven we zondags 
niet om 9.00 uur in de kerk te zitten. Onderweg 
wordt er druk in de handen geklapt. Dus stoppen 
en blaas legen (brrr zooooo koud).  
Nog even iedereen thuis afzetten en dan zit ook 
dit carnavalsfeest er weer op. Iedereen heeft het 
prima naar zijn/haar zin gehad en is van mening 
dat we volgend jaar weer gaan. Maar dan graag 
een bus met stuurbekrachtiging want de volgen-
de dag had ik spierpijn! 
 
MB. 
 

Eend met whisky 
 
Koop een eend van ongeveer 5 kg en 
Twee grote flessen Schotse whisky, 
Spekreepjes en een fles olijfolie. 
 
De eend larderen en de binnenkant inwrijven 
met peper en zout. 
De oven 10 min. Voorverwarmen op 180 gra-
den. 

(Vervolg van pagina 6) Een longdrinkglas voor de helft vullen met 
whisky. 
De whisky opdrinken gedurende het voorver-
warmen van de oven. 
De eend op een vuurvaste schaal leggen en 
een tweede glas whisky 
inschenken. 
Het tweede glas whisky opdrinken en de 
eend in de oven zetten. 
Na 20 min. De oven op 200 graden zetten en 
2 glaven vubben met whisky.= 
 
De glaven opdinken en de scherven van et 
eeiste glav oplaapen. 
Nog een naiffiglav insjenke en opdinke. 
Na en naiff uui de hoven opedoen om deend 
te sjekkn. 
Blantwondezay in de padkamer gahaal=E9 
enop de povekand van de linkerha= 
nd 
toen. 
Twwee glave wiskiinsjenke en tmiddelste 
glafleegdwinke. De nove opedoen= 
. 
Naadattet eerste glafleeggis en de sjotel 
vastpakke. 
De blantwondezaijop de binnekant van de 
regtehandton en deent oprape. 
Deent nogis oprape en met nen nantdoek de 
bwantwondesaiv van deent vege= 
. 
Ze hande ontvette me wiskey en de tupe 
saalf veeroprape. 
Tekapotte glazzopvege endeent terug in de-
hove doen. 
Deheent oprape en dove eers opedoen. 
De twwwwedefles biski pedoen en overeind-
zette. 
Opstaan van de vjoer ent vetspek ondrde kas 
vege. 
 
JC. 
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Onlangs werd mij gevraagd om in de “Wistudat” rubriek 

iemand te bedanken voor zijn/haar werkzaamheden voor 

de vereniging. Nou ben ik de laatste die daar niet dank-

baar voor zou zijn, maar toch vond ik dat dit niet in deze 

rubriek thuis hoorde.   

Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. Een ver-

eniging kan niet bestaan zonder bestuur maar bovenal 

kan een vereniging niet bestaan zonder vrijwilligers die 

allerhande werkzaamheden ver-

richten, of ze nou leuk zijn of 

niet. Dat geldt zeker ook voor PVO.  Zoals bv. regelmatig  de vloer stofzuigen, 

de keuken schoonmaken, de toiletten schoonmaken, een verstopt toilet ontstop-

pen, verwarming repareren, allerhande schilder- en onderhoudswerkzaamheden 

verrichten, keuken (en de bar) bevoorraden en ga zo maar door. En dan zijn er 

ook nog werkzaamheden die niet met het gebouw te maken hebben.  

Het zijn werkzaamheden die niet of nauwelijks opvallen totdat ze niet gedaan 

worden. Deze werkzaamheden komen veelal op dezelfde (kleine) groep mensen 

neer. En wij als vereniging mogen blij zijn dat er zo’n groepje mensen is die al die werkzaamheden 

doen. Zouden die werkzaamheden uitbesteed worden dan heeft dit ongetwijfeld grote consequenties 

voor de contributie. Ik vind dan ook zeker dat al deze mensen een pluim verdienen. Ik wil ze echter niet 

bij naam noemen omdat ik bang ben dat ik er eentje zou vergeten en dat is zeer pijnlijk voor degenen die 

dat betreft. Daarom nogmaals, voor al degenen die deze werkzaamheden  verrichten een grote pluim. En 

mocht er iemand zijn die na het lezen van dit stukje denkt: “Goh, ik wil ook wel zo’n pluim”, die is van 

harte welkom. Meld je bij een bestuurslid en die zal dankbaar gebruik 

maken van je diensten. 

Hennies Crypto-puzzle: 
Via Ate Hooft kreeg ik onderstaande puzzle. Voor de 

goede inzenders is er weer een aardig prijsje ! 

Oplossingen s.v.p. inzenden naar de adressen van Leo en 

Marcel (zie de eerste pagina van dit PVO-nieuws). 

Identiteitsbewijs van een kat:_______________________ 

Dikke dame in een lift: ___________________________ 

Koningin onder druk: ____________________________ 

Overreden paling: _______________________________ 

Matroos met een bril: ____________________________ 

Vechtende vissen: _______________________________ 

Verliefd paartje op een bank: ______________________ 

Bergschaap: ____________________________________ 

Piet op Eifeltoren: _______________________________ 

Achterwerk van een kip: __________________________ 

Man. En vr. olifant: ______________________________ 

Werkloze pedicure: ______________________________ 

Ongehuwd meisje in positie:_______________________ 

Kruis van een keizerin:___________________________ 

Plasje van gymleraar:____________________________ 

 

Scheet:________________________________________ 

Schoonmoeder die veel kletst: _____________________ 

Priester in Duitsland:_____________________________ 

Kar nadat ie gevallen is: __________________________ 

Bloemkool met hoge bloeddruk: ____________________ 

Sinterklaas met zaklantaarn: _______________________ 

Zoen van een agent:______________________________ 

Te duur gekochte das:____________________________ 

Bandieten op een rij:_____________________________ 

Garderobe juffrouw:_____________________________ 

Graaf zonder auto: ______________________________ 

Reiziger in de woestijn:___________________________ 

Pastoor die rond de kerktoren loopt:_________________ 

Kruising tussen slang en egel: _____________________ 

Een werkende non: ______________________________ 

Vader van een paradijs:___________________________ 

Oude vrouw op de noordpool:______________________ 

Oma mus:______________________________________ 

Dame met kanten broek:__________________________ 

Maaltijd in een cel:______________________________ 
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Verjaardagen …….. 
Gedurende de looptijd van dit PVO-

nieuws (15 januari t/m 15 maart ) vieren 

de volgende muzikanten hun verjaardag. 

Allen namens de redactie van harte gefe-

liciteerd !  
 

Naam   Jarig 
Susana Rodriguez 5-1 

Bertus Veldkamp 8-1 

Hettie Verlaan 11-1 

Cindy van Lit  12-1 

Els Witkamp  12-1 

Willem v.d. Born 17-1 

Steven Akkerman 25-1 

Ruben Smeets  31-1 

Henk Reulen  5-2 

Rob Beerten  9-2 

Henk Buurman 13-2 

Matthijs Hoebe 14-2 

Martin Oosterdijk 14-2 

Naam   Jarig 
Jorit Bons  16-2 

Hans v.’t. Veer 17-2 

Monica van Tricht 20-2 

Gerrit Riezebos 1-3 

Elwin v.d. Molen 7-3 

Germa van Stralen 12-3 

Esther Bakker  14-3 

Jos Prinzen  15-3 

 

Als je op onze site (http://welcome.to/

pvo) kijkt, zie je staan: “Jarigen bij PVO 

vandaag: klik hier”. Je ziet dan de jarige 

leden  van die dag. De tijd die je erbij 

ziet staan is de tijd van de web-server 

waar ik onze homepage gestald heb. Die 

server staat in Amerika ! Ik ben nog be-

zig om uit te zoeken hoe ik de locale tijd 

kan tonen.  

 

Leo Schambach. 



Wist u dat  (van ons sanitair) ….. 
Wist u dat ook het PVO gebouw (de toiletten/

keuken e.d.) af en toe eens  schoongemaakt moe-

ten worden? 

Wist u dat dat voor 1 persoon niet te doen is? 

Wist u dat hier dus vrijwilligers voor worden ge-

zocht? 

Wist u dat u zich daarvoor kunt opgeven bij Esther 

Bakker? 

Wist u dat zij zich wel eens afvraagt hoe het toch 

komt dat de spetters en de "grote boodschappen" 

soms tegen de deur zitten? 

Wist u dat dat volgens kenners komt omdat de 

doorspoeling van de toiletten niet helemaal onder 

controle is? 

Wist u dat Esther denkt dat sommige hun instru-

ment niet helemaal onder controle hebben? 

Wist u dat deze schoonmaakklussen niet alleen  

voor vrouwen zijn? 

Wist u dat mannen zich hier dus ook voor aan  

 

 

 

 

 

 

 

moeten melden? 

Wist u dat ook wederhelften van leden welkom 

zijn? 

Wist u dat ook 

hiervoor geldt 

"hoe meer zielen 

hoe meer 

vreugd"? 

Wist u dat u deze 

vrijetijdsbeste-

ding nu eigenlijk 

niet meer wilt 

missen? 

Zoekt u een betrouwbare occasion ? 
Uitstekende garantie. 
Waar financiering altijd kan ? 
En goede inruilprijzen ? 
 
Dan moet u bij AUTO-NIEHOF zijn ! 
Altijd ± 40 occasions in voorraad ! 
Waar service nog gewoon is ! 
 
 

Alle auto’s worden afgeleverd met: 

Nationale Autopas en APK. 

 

P.A.M. Witkamp 
Reparatieatelier voor  
Uurwerken en Horloges 

 
 Ereprijsstraat 59 
 3765 AD Soest 
 Postbus 410 
 3760 AK Soest 
 Telefoon 035-601 95 60 
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Tamboer Maître. (deel 1) 
 

Beste leden van PVO het zal u niet ontgaan zijn, dat als 

we tegenwoordig marcheren er voorop een drumband 

loopt. U zult nu natuurlijk denken, die is niet helemaal 

lekker, dat is al jaren zo. Inderdaad beste leden dat is al 

jaren zo. Maar u bent intussen van mij gewend, dat is zo 

af en toe eens een lans breek voor de jongens en meisjes 

van de drumband. Onder andere heb is al eens onder uw 

aandacht gebracht, dat er heel hard geoefend wordt op 

dinsdagavond in ons gebouw. Verder komen een aantal 

van de drumband leden heel trouw naar de gezamenlijke 

repetities. Ook heb ik u laten weten, dat een aantal leden 

van de drumband mee deed aan een solisten concours en 

daar de nodige prijzen in de wacht sleepte. Oh zult u zeg-

gen dat heb ik gelezen in het PVO nieuws.  

Geweldig u leest wat is schrijf. Dan komt er nu weer een 

nieuwe aan. 

 

Blijf erbij met uw aandacht. 

 

Als er dan gemarcheerd wordt, loopt er tegenwoordig ook 

weer een tamboer maître voor de club. U kent haar na-

tuurlijk allemaal, Ans van de Ruit. Wat u misschien niet 

opgevallen is, is dat zij tegenwoordig de commando’s iets 

anders laat klinken. Niet opgevallen? Jammer.  

Ans heeft namelijk samen met Germa van Stralen de cur-

sus Tamboer Maître gevolgd. Daarvoor moesten zij een 

halfjaar lang diverse zaterdagen naar Arnhem om les te 

krijgen. Die lessen hebben zij allemaal gevolgd.  Hier 

waren ook praktijk lessen bij. De leden van de drumband 

hebben deze lessen allemaal al een keer gevolgd. Er 

moest toch geoefend 

worden of niet dan. 

Door beide dames 

werd hard gewerkt. 

Ans zag echter alle 

theorie welke eigen 

gemaakt moest wor-

den niet echt zitten 

en werd daar een 

beetje bang van. Met 

haar is afgesproken, 

dat zij de praktijklessen zou volgen. Hierdoor is zij in 

staat om leiding te geven aan het korps. 

 

Germa beet heel hard door en ging op 20 januari j.l. op 

voor het examen in Loenen. Dit examen werd afgenomen 

onder auspiciën van S.A.M.O. Gelderland / Flevoland 

(SAmenwerkingsverband gelderse Muziek Organisaties). 

Germa was nogal gespannen in de dagen voorafgaand aan 

het examen, maar het resultaat mag er zijn. Germa is ge-

slaagd met een gemiddelde van 8,2 . Ruim een acht dus. 

Hiervoor heeft Germa intussen namens het bestuur van 

PVO een bloemetje en de felicitaties ontvangen.  

 

Maar vanzelf sprekend gaan we hier iets mee doen. Het is 

al sinds ik bij PVO zit, dat ik hoor, dat marcheren wordt 

niks. Daar moeten we dus wat aan doen. En met WE be-

doel ik dan alle leden van PVO .  

In de eerste plaats was er natuurlijk het gebrek aan een 

tamboer maître. Dit is dus inmiddels opgelost, want we 

hebben er nu twee. Een gediplomeerd en een die de cur-

sus gevolgd heeft. Dus leden wat gaan WE doen. 

 

Juist                        O E F E N E N  !  

 

Om te beginnen komt er in het volgende PVO Nieuws 

een spoed cursus STOKTEKENS. 

Van commentaar voorzien door Germa.  

 

Verder gaat zij ons op een nader te bepalen dag / avond 

instructie geven over deze tekens en HOE er gemarcheerd 

gaat worden in het vervolg.  

 

Dat gaan we dan uiteraard ook nog in praktijk brengen 

dus……………………… 

 

Hou het PVO nieuws en het publicatiebord goed in de 

gaten en …………. 

 

LEES     HET      

AANDACHTIG  !!!! 

 

 

Hans van ’t Veer.  
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Hiernaast en -boven zien we het diploma van 

Germa en de puntentoekenning.  Ook de pun-

ten van de andere kandidaten heb ik er even 

ter informatie bijgezet. Hopelijk is alles na het 

kopieerwerk nog leesbaar. Mochten er nog 

vragen zijn: Germa is iedere dinsdag aanwezig 

bij de Drumband en iedere eerste maandag van 

de maand bij de Harmonie. 

Germa, ook namens de redactie van PVO 

nieuws van harte gefeliciteerd met het behaal-

de resultaat ! 

 

Leo Schambach. 
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ITALIAANS GEHAKTBROOD MET PESTO-MAYONAISE 
 
Ca. 10 minuten voorbereiden. 
Ca. 40 minuten in de over. 
Ca.  5 minuten afwerken. 
 
Brunchgerecht voor 6 personen. 
 
Benodigdheden:  
800 gr. Gehakt, 50 gr.pijnboompitjes, 3 beschuiten, 2 eieren, 5 eetl. Pestosaus 
(basilicumsaus), 1 dl. Mayonaise, 1 dl. Yoghurt en zout. 
 

1. Verwarm de oven voor op 200° C; 
2. Rooster de pijnboompitjes in een droge koekenpan, al roerend 
goudbruin; 

3. Maak de beschuiten fijn en meng ze met het gehakt, de eieren, 3 
eetl. Pesto, ½ theel.zout en de pijnboompitjes.  

4. Vorm van het gehakt een grote bal. Leg de gehaktbal in een cake-
vorm van ca. 20 cm en druk hem aan, zodat ook alle hoeken met 
gehakt zijn gevuld;   

5. Bak het gehaktbrood midden in de hete oven in ca. 40 minuten 
gaar. Laten afkoelen; 

6. Meng de mayonaise met de yoghurt en de rest van de pesto; 
7. Snijd het gehaktbrood in dunne plakken. Serveer de saus erbij; 
 

 
Flip wenst U een smake-

lijk eten  

 

           
 

 

  P . V . O . ’ s  H a p -  e n  B l a a s r u b r i e k



Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Pagina: 14 Juni 1999  Januari 2001   

 

¢ Er zo af en toe plotseling een wistudatje in deze 

rubriek verschijnt die niet van mij afkomstig is; 

¢ dit wistudatje vreemd genoeg dan wel over mij 

gaat; 

¢ dit kennelijk komt omdat dit wistudatje mij niet 

ter ore is gekomen; 

¢ ik dit anders zeker (of vrijwel zeker) zou 

¢ hebben geplaatst. 

¢ Adri de Kruijf het vorige PVO-nieuws op het toi-

let heeft gehangen; 

¢ hij dan iedere dag een pagina kon lezen van het 

Denemarken verslag. 

¢ Joop Overstegen reeds meer dan 10 jaar niet meer 

rookt; 

¢ hij onlangs aan de bar toch betrapt is op het roken 

van een shaggie; 

¢ het gelukkig bij dat ene shaggie bleef. 

¢ Erica Hamming niet zo vaak in de wistudatjes ge-

noemd wil worden; 

¢ dit is omdat zij zich thuis en bij haar familie iede-

re keer opnieuw moet verantwoorden voor haar 

gedrag; 

¢ dit een kwestie is van je zo onopvallend mogelijk 

te gedragen; 

¢ dit voor Erica bijzonder moeilijk is. 

¢ Onlangs de repetitie van de EBK voor 

de pauze wat uitliep; 

¢ dit tot nogal wat commentaar van de 

aanwezige muzikanten leidde; 

¢ Adri de Kruijf met de wijze opmerking 

kwam “Ach jongens hou toch op, laten 

we eindelijk eens gaan musiceren”; 

¢ men het daar wel mee eens was maar 

dat dit, gelet op de reactie van de aanwezigen, 

zeer ongeloofwaardig klonk uit de mond van Adri. 

¢ PVO ook een leerlingenorkest heeft (natuurlijk 

wist u dat). 

¢ dit vroeger (in de 60-er en 70-er jaren)  ook zo 

was maar dat het toen een jeugdorkest heette; 

¢ dit wat mij betreft nog steeds zo genoemd mag 

worden; 

¢ het namelijk allemaal mensen zijn die in hun 

jeugd (1e jeugd, 2e jeugd of zelfs 3e jeugd) met de 

muziek zijn begonnen. 

¢ tijdens het optreden van het leerlingenorkest in het 

najaarsconcert in het Griftland college enige bij-

zonderheden werden ge-

noemd; 

¢ de jongste jeugdige Luuk 

van Dijk, 9 jaar naast de 

oudste jeugdige Toon Beij-

er, 68 jaar zat te spelen; 

¢ Luuk echter wist te vertel-

len dat hij 8 jaar was; 

¢ PVO een grote gezellige familievereniging is 

¢ De familie Verlaan met 6 leden wel de kroon 

spant; 

¢ het 7e lid (Koen) zich reeds heeft aangemeld. 

¢ De feestcommissie van PVO op 5 november weer 

een spetterende gezellige feestavond heeft georga-

niseerd; 

¢ Bas Bons zijn steentje ruimschoots heeft bijgedra-

gen aan het welslagen van deze avond  door de 

opvoering van een prachtig stukje cabaret. 

¢ Menigeen een traantje weg pinkte na het horen 

van zijn vele gebroken liefdes; 

¢ Bas bijna wanhopig aan het pu-

bliek vroeg hoe  het toch kwam 

dat hij zoveel liefdes had gehad; 

¢ Dit naar alle waarschijnlijkheid 

komt omdat hij zo’n knappe jon-

gen is; 

¢ Donata van Asselt tijdens die 

avond door Willen Overeem in de Jive onderricht 

werd; 

¢ Donata al snel de smaak zo te pakken kreeg dat de 

benen sneller gingen dan haar gedachten; 

¢ De benen daarop in de knoop raakten met de 

prachtige wanddecoratie van landbouwplastic; 

¢ De dans dan ook eindigde met een bons die meer 

deed denken aan de start van de Paso Doble. 

¢ Die bons vermoedelijk het gevolg was van haar 

gedachte bij die (knappe) Bons. 

¢ Deze bons reeds bij voorbaat zorgde voor een ge-

broken relatie nog voordat hij bij Bons bekend 

was; 

¢ Bons hier vast wel een nieuw liedje op kan com-

poneren. 

(Vervolg op pagina 15) 
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¢ Het gedrag van Erica Hamming 

die avond toch weer aanleiding 

gaf om haar in deze rubriek te 

noemen. 

¢ Het gedrag van Erica voor Leo 

Schambach aanleiding was haar 

met een wurggreep in bedwang te houden. 

¢ Erica echter direct haar kont in de strijd gooide en Leo 

door middel van een heupzwaai sierlijk doch hardhan-

dig op de grond  gooide  

¢ Zowel Leo als Erica perplex stonden van deze verbor-

gen talenten. 

¢ Ate Hooft tijdens zo’n feestje graag op de fiets komt 

zodat hij dan een borreltje kan drinken. 

¢ Op de terugweg hij zijn fiets dan regelmatig in contact 

brengt met weinig meegevende voorwerpen; 

¢ Hij daarom bij de fietsenmaker een vaste klant is; 

¢ De fietsenmaker inmiddels zoveel aan hem verdiend 

heeft dat hij onlangs de fiets van Ate gratis gerepa-

reerd heeft. 

¢ Cindy van Lit de kaassoufflés net zo lang in de olie 

laat bakken totdat ze geploft zijn; 

¢ Zij nu op zoek is naar een (kaas)souffleur die haar kan 

aangeven wanneer de kaassoufflés lang genoeg heb-

ben gebakken 

¢ PVO (behalve Ate Hooft) op zaterdagavond 18 no-

vember binnen de Naarder vesting mee heeft gedaan 

aan de Sinterklaasoptocht. 

¢ Ate als enige binnen de Naarder vestiging mee heeft 

gedaan aan de Sinterklaasintocht.  

¢ De muziekanten lampjes uitge-

deeld kregen teneinde toch in 

het donker de muziek te kunnen 

lezen; 

¢ Auke Rubingh dit lampje met 

plakband op zijn hoofd liet be-

vestigen; 

¢ Er toen bij Auke een lampje ging branden; 

¢ Hij vervolgens bij een ander zijn licht op ging steken; 

¢ Hij daarbij eindelijk het licht heeft gezien; 

¢ Tim van Stralen een uitstekende stapelaar is; 

¢ Hij na afloop van de Sinterklaasoptocht in Naarden, 

spontaan de aanhangwagen volgestapeld heeft met 

trommels en aanverwante muziekartikelen, e.e.a. on-

der supervisie van Ate Hooft; 

¢ Ate daar zo blij mee was dat hij was vergeten dat hij 

zijn marsboekjes op de aanhangwagen had gelegd; 

¢ Bij terugkomst in Soest deze boekjes niet meer op de 

aanhangwagen lagen; 

¢ Hans van ‘t Veer onderweg naar huis wel iets van de 

aanhangwagen had zien waaien; 

¢ Hij echter dacht dat het een plastic zakje was; 

¢ Ate die ochtend zeker een uur bezig was geweest de 

plastic hoesjes van zijn marsboekjes schoon en inktvrij 

te maken. 

¢ Ate dit ’s-avonds aan de bar allemaal vertelde, 

¢ Adrie de Kruijf daarbij plotseling zo hard moest la-

chen dat hij zijn hoofd achterover tegen 

de muurwand sloeg; 

¢ Het lachen hem toen even verging; 

¢ Dit lachen gelukkig spontaan werd 

overgenomen door de overige aanwezi-

gen; 

¢ Het toen niet meer te achterhalen was wie er om wie 

moest  lachen en waarom. 

¢ Een van de twee boekjes overigens door een eerlijke 

vinder terug bezorgd is. 

¢ Ewout Visser (9 jaar) bij de Sinterklaasintocht in 

Naarden voor de eerste maal bij de drumband mee-

speelde; 

¢ Hij tijdens de pauze zijn uiterste best deed om Sinter-

klaas en zijn Pieten te bezoeken; 

¢ Hij het daarbij voor elkaar heeft gekregen dat hij enke-

le zakjes met snoep kreeg toegespeeld; 

¢ Hij vervolgens dit snoep gedeeld heeft met enkele ge-

handicapte kinderen die vanwege hun rolstoel niet bij 

de Sint konden komen; 

¢ Willem van de Born onlangs een paar dagen naar Hil-

versum is geweest; 

¢ Hij zijn kanariepietje niet alleen thuis 

wilde laten; 

¢ (dit waarschijnlijk was omdat hij zelf 

niet buiten zijn kanarie kon); 

¢ Hij Pietje kanarie toen in een kooitje 

meegenomen heeft naar Hilversum; 

¢ Hij die zondagavond weer naar huis 

ging; 

¢ Thuis aangekomen hij erachter kwam dat zijn Pietje 

nog in Hilversum stond; 

¢ Hij die nacht om zijn kanarie behoorlijk in de P(i)

enarie gezeten heeft. 

¢ Na afloop van het sinterklaasoptreden in Soest er op 

het PVO-gebouw warme chocolademelk met specu-

laas te verkrijgen was; 

¢ Ate Hooft heel trots  zijn beker rond liet gaan om te 

laten merken dat er Rum in zijn chocolademelk zat; 

(Vervolg van pagina 14) 
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¢ De beker, nadat hij bij Adri de Kruijf langs was ge-

weest, leeg was; 

¢ Adri  ’s nachts spontaan last kreeg van krampen; 

¢ hij zich nu afvraagt of die rum soms 

van bruine bonen was gemaakt in 

plaats van rumbonen. 

¢ Ate Hooft niet snapt waarom Jan de 

Jong een hond genomen heeft terwijl er niet eens een 

kroeg bij Jan in de buurt is. 

¢ Rob Beerten een nieuw mondstuk op zijn klarinet  

heeft; 

¢ De dirigent van de EBK (Adri Verlaan) vond dat in 

het oude mondstuk een mooiere klank zat; 

¢ Rob dit niet geloofde en dacht dat hij in de maling ge-

nomen werd; 

¢ De dirigent van de harmonie (Peter Rieken) bij de 

eerst volgende repetitie eveneens met de mededeling 

kwam dat het oude mondstuk mooier klonk; 

¢ Rob nu een beetje verdrietig is. 

¢ De E.B.K. de donderdag voor de kerst in Dennendal 

(geestelijk gehandicapten oord in Den Dolder) de 

kerstviering muzikaal heeft opgeluisterd; 

¢ Reeds voor dat de viering begon een van de bewoners 

(opdringerig) aandrong op vriendschap 

met ondergetekende; 

¢ Hij vervolgens de hele viering naast mij 

heeft gezeten; 

¢ Hij, hoewel hij geen muziekinstrument 

bezat, regelmatig de muziek opluisterde 

met (valse)blaasnoten uit verschillende lichaamshol-

tes; 

¢ Enkele van deze (b)anale noten nogal anaal klonken 

en gepaard gingen met een zeer doordringende geur; 

¢ Ondergetekende hierdoor soms wat grauw aanliep; 

¢ Mijn “vriend”hiervan niet verblikte of verbloosde. 

¢ Tijdens de dienst aan een van de bewoners werd ge-

vraagd om de kaarsen aan te steken; 

¢ Deze bewoner toen zijn aansteker op zijn kop hield 

waardoor het vlammetje zijn duim aardig op warmde; 

¢ Hij vervolgens snel zijn aansteker over pakte in zijn 

andere hand; 

¢ Ate Hooft aan die bewoner vroeg of zijn duim even 

moest afkoelen; 

¢ De bewoner vervolgens aan Ate vroeg of hij de leuk-

ste thuis was; 

¢ Een van de andere bewoners daarop spontaan ant-

woordde “Nee, de deurkruk” 

¢ De pastor tijdens de dienst aan de bewoners vroeg of 

de herder ook een fluit zou hebben gehad; 

¢ Een van de bewoners toen spontaan en in zijn vuistje 

lachend riep ”Ik dacht het wel, hi hi hi” 

¢ Op 6 januari jl. er weer een heel gezellige nieuwjaars-

bijeenkomst is geweest; 

¢ Na het eten de gasten zelf een heerlijk kopje koffie 

konden inschenken; 

¢ Er al vrij spoedig een kopje achter de koffietuit bleef 

hangen zodat de hele koffietafel onder de koffie zat; 

¢ Ondergetekende toen maar een bord onder de koffie-

tuit heeft gezet voor het geval dat…. 

¢ Bas Metternich een kopje koffie zou intuiten; 

¢ Het bordje na het bezoek van Bas vol zat met koffie. 

¢ Mathijs Hoebe even ging helpen achter de bar; 

¢ Hij zich al spoedig een ware meester achter de bar 

voelde; 

¢ Hij dit toonde door alvorens wijn in het glas te doen 

het glas eerst in een driedubbele salto door de lucht te 

laten vliegen; 

¢ Hij vervolgens driftig op zoek ging naar een stoffer en 

blik om de glasscherven op te vegen 

 

 

 

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 ie- dereen ze-

ker moet we- ten, laat het 

mij dan we- ten opdat 

de volgende keer ieder-

een het weet. Het is maar 

dat U dat weet. 

(Vervolg van pagina 15) 
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Vervolg breinbrekertje 
 

In het vorige PVO-nieuws had ik een puzzeltje gezet om de donkere koude avonden wat op te 

vullen.  

Het leverde één goede oplossing op. De oplossing werd aangeleverd door Rob Prinzen, vader 

van Jos (drumband). Rob gefeliciteerd. De cadeaubon van F25,— komt binnenkort jouw kant op. 

Eén oplossing vind ik een beetje weinig, daarom nu niet de oplossing maar een hint. Om te be-

ginnen nogmaals de puzzel: 

 

Ik heb 12 knikkers gekregen. Een van die knikkers is lichter OF zwaarder. 

Ik heb tot mijn beschikking een balans weegschaal. 

Bepaal in 3  maal wegen welke knikker dat is en tevens of die lichter dan wel  

zwaarder is.  
 

Om te beginnen verdeel de knikkers in 3 groepen van 4 knikkers. Groep A, groep B en groep C.  

 Leg groep A en groep B op de balans. De eerste weging is nu gedaan. Er blijven nog twee we

 gingen  over.  

Stel de balans blijft in evenwicht. Dan zit de afwijkende knikker in groep C en zijn A en B neu-

traal. 

Leg links 3 knikkers van groep C (C1, C2 en C3) en rechts 3 neutrale knikkers. (2e weging). 

Stel de balans blijft in evenwicht. Neem dan de laatste (de afwijkende) knikker C4 met een neu-

trale knikker (3e weging). Gaat C4 naar beneden dan is hij zwaarder. Gaat C4 naar boven dan is 

hij lichter. 

Als echter in de 2e weging de balans doorslaat dan weet je dat C1, C2 of C3  lichter (balans links 

omhoog) danwel zwaarder is (balans links omlaag). Stel hij gaat omlaag, dan moet de afwijken-

de knikker zwaarder  zijn. 

Leg links C1 en rechts C2 (3e weging). Blijft de balans in evenwicht, dan is C3 zwaarder. Slaat 

de balans slaat naar links door, dan is C1 zwaarder. Slaat de balans naar rechts door dan is C2 

zwaarder.  

Dit was de makkelijkste oplossing. Stel echter dat bij de 1e weging de balans niet in evenwicht 

blijft….. Wordt vervolgd.  

 

Oplossing aan mij of via E-mail: lverlaan@casema.net. 
 


