
Ma 02/04  Repetitie
 Harm+Drumband 
Wo 04/04  Bestuursvergadering
 Bestuur 
Za 21/04  Solistenconcours Huizen 9 
leden Drumband 
Ma 30/04  Lampionnenoptocht
 Harm+Drumband 
Ma 30/04  Optreden Soester Eng Big 
Band Blow 
Wo 02/05  Bestuursvergadering
 Bestuur 
Zo 06/05 Optreden 75 jr S.O.Soest
 Eeml. Blaaskapel 
Ma 07/05  Repetitie
 Harm+Drumband 
Wo 09/05 Optreden Amnestylaan 
Soest Eeml.Blaaskapel 
Vr 11/05-Zo 13/05 Deens Weekend
 P.V.O. 
Vr 11/05 Repetitie met de Denen
 Harm 
Za 12/05 Concert+mars v.Weedestr.
 Harm+Drumband+Denen 
Za 12/05 Gezelschapsavond met de 
Denen P.V.O. 
Zo 13/05 Ontbijtshow voor de Denen   

Hallo Allemaal ! 
 
Hier is dan weer een gloednieuwe 
PVO-nieuws. Ook deze keer  wordt u 
weer op de hoogte gehouden van 
alles wat er binnen PVO speelt. En 
dat is weer heel wat! Kijk maar weer 
eens naar de goedgevulde AG&DA  
hiernaast. Er is weer genoeg te doen.  
 
Verder in deze PVO nieuws natuurlijk 
de vertrouwde items als het  
hamerstukje, en de klos deze keer 
geschreven door Jan de Jong. 
 
Ook aandacht voor de poging om in 
het Guiness Book of Records te 
komen. Op 24 en 25 Mei is het zover. 
 
Rest ons u net als altijd weer veel 
leesplezier te wensen! (Denk om de 
inleverdatum voor PVO-nieuws 65!) 
 
Leo en Marcel 

 

Mei 2002  Nummer 64 

AG&DA 

Leo Schambach Marcel Reulen 

Dr. Rupertlaan 56 Da Costalaan 6 

3761 XV Soest 3768 GH Soest  

Tel: 035-6024193  035-6028673 

Werk: 020-6291725  030-2152418 

Fax: 020-6291632  030-2152668 

Email:  Email:  
Leo.Schambach@hccnet.nl  mreulen@zonnet.nl 

Website: http://welcome.to/pvo 

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:  

1 juli 2002 

Soester Muziekvereniging          Patientia Vincit Omnia 

Wanneer Wat Waar 

Za 11 mei Optreden SO Soest Eemlander Blaas-
kapel 

Vr 24 mei Muziekmarathon Brandweerkazerne 

Za 25 mei Muziekmarathon Brandweerkazerne 

Do 30 mei Avondvierdaagse Harmonie/
Drumband Soest 

Za 1 juni Concert met Chorus Li-
ne 

Big Band Blow 
Amersfoort 

Ma 3 juni Optreden Anjercollecte Harmonie Drum-
band Soest 

Za 22 juni Goois Blazers Ensemble Harmonie Naarden-
Vesting 

Vr 28 juni Concert Baarn Harmonie 

Vr 12 juli Concert Soest-Zuid Harmonie 

Zo 25 aug Gildefeesten Soest Eemlander Blaas-
kapel 
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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 
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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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HAMERSTUKJE 

 

Een marathon…………. 
 
Letterlijk is dat: een wed-of prestatieloop over 
42,195 km !! 
Daar doen we niet aan mee….. 
Een tweede betekenis: een zitting van zeer lange 

duur… 

Dat lijkt er meer op! 
Want in het weekend van 24-25 mei a.s. maakt 
PVO 24-uur lang muziek. 
En dat mag je gerust “een zitting van zeer lange 
duur” noemen. 
 
Waarom al die poespas? 
Bij de meesten is het wel bekend: PVO is hard aan 
nieuwe uniformen toe. 
De huidige blauwe jasjes zijn inmiddels 13 jaar 
oud; de meeste zwarte broeken zijn nog ouder en 

het is ook te zien: er zijn slijtageplekken; jasjes 

zijn een paar keer vermaakt en de tand des tijds 
knaagt….. 
Maar “even” nieuwe uniformen kopen, dat doe je 
zomaar niet. 
Een nieuw jasje met broek, een paar versierselen 

en een stropdas kost  €  313  
(voor traditionele rekenaars F 689,76) 
Voor PVO met z’n 65 muzikanten en tamboers 

betekent dat €  20.346.- ( F 44.836) 
En dat schudt je niet zomaar “even” uit je mouw. 
In het verleden hebben we al een paar acties geor-

ganiseerd en daarmee is ruim € 12.000 
“verdiend”. 
Lang niet genoeg……vandaar de marathon. 
Een mooie gelegenheid om PVO te sponsoren. 

 
Een flinke klus. 

Zo’n bedrag schudt je niet zo maar “even” uit je 
mouw….. 
Maar een marathon organiseren doet je ook niet 
“even”. 
Het is een gigantische operatie waar Leo, Adri, 

Esther, Hettie, Piet en Irma al maanden mee bezig 
zijn. 
Daar komt bij dat PVO met deze marathon een gooi 
wil doen naar het “Guinness Book of Records”  
En dat betekent: nog meer organisatie, planning en 
registratie !! 
Ruim 120 verschillende muziekstukken liggen bijna 
klaar om gespeeld te worden;  de administratie 

wordt minutieus voorbereid; en vrijwilligers worden 

gezocht. 
Want wat dacht U van: koffie, gesmeerde broodjes, 
soep, fruit, en water. 
Van kopjes, bekers, bordjes, glazen servetjes en be-
stek. 
Van zaalaankleding en van persberichten en publi-
citeit. 
Van planning en timing volgens de richtlijnen van 
het Guiness Book of Records. 
En van uitnodigingen aan autoriteiten, vergunnin-
gen, (medische) verzorging en begeleiding. 
 
Kortom: organisatie-team en PVO-ers hebben een 
flinke klus te klaren. 
Daarbij rekenen we op U:  

Sponsors – publiek – muzikanten – vrijwilligers. 
 
Wij gaan ervoor! 



 

Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Pagina: 7 Juni 1999  Mei 2002  

Verjaardagen 
Gedurende de looptijd van dit PVO nieuws vieren de vol-
gende leden hun verjaardag. 
Allen namens de redactie van PVO nieuws van harte gefe-
liciteerd ! 
 
Naam    Datum 
Mevr.  Jaarsveld 01-04 
Cees van Dijk  06-04 
Daphne  Kroes  07-04 
Ton  Oosthoek 07-04 
Piet  Rademaker 10-04 
Joop  Oversteegen 23-04 
Miriam  Jaarsveld 30-04 
Sandra  Ruesink 13-05 
Brigit de Groot  14-05 
Bas  Bons  15-05 
Ans v.d. Ruit  15-05 
Vincent Jasper Boere  16-05 
Pauline  Hilhorst  17-05 
Fabian de Clippelaar 20-05 
Ate  Hooft  21-05 
Lisa van der Wel  25-05 

Op- Overslag en Distributiecentrum
Kryptonweg 7, 3812 RZ Amersfoort

Tel: 033 – 4637444, Fax: 033 - 4633494

Naam    Datum 
Anke  Verlaan  18-06 
Yvonne  Kantebeen 19-06 
Leo  Schambach 22-06 
Toine de Jong  25-06 
Adri  Verlaan  27-06 
Bep  Verlaan  29-06 
Luuk van Dijk  29-06 

 
 



De KLOS…. 
(Van Jan de Jong) 
 

Eerst wil ik Peter Rieken hartelijk bedanken om mij de klos door te geven, zolang als de klos bestaat heb 
ik er al op zitten te wachten wanneer het mijn beurt zou zijn. Ik zal mijn best doen. Ik ben geboren op 1 
oktober 1959 op de Verlengde Kolonie weg  nummer 3 als zoon van een muzikale vader en moeder. 
Mijn vader was trompettist, mijn zusje speelde klarinet en mijn moeder was leidster bij de majorettes, 
dus Pvo is mij met de paplepel in gegoten. 
 
Ik ging als kleine jongen natuurlijk altijd mee naar optredens vooral op straat was het leuk, dan liep ik 
vaak naast mijn vader in het korps. Ik wilde natuurlijk ook zo snel mogelijk naar pvo om trompet 
 te leren spelen maar Pa zei: “Eerst noten leren lezen!” Dus ik op blokfluitles bij mevrouw Kooij aan de 
eettafel. Je had verschillende kleuren lesboekjes. De volgorde van de kleuren bepaalde het niveau. 
Nu had PVO ook toen een leerlingenorkest (wij noemden het toen “jeugdorkest”)  en daar zochten ze 

(Vervolg op pagina 9) 

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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iemand voor de grote trom. Dat werd ik dus, kon 
ik toch mooi mee doen! Het spelen op straat werd 
nog een heel probleem: Waar haal je een grote 
trom voor een jongen van acht vandaan? Het pro-
bleem werd opgelost door iemand die zei: ”Maak 
van een diepe trom een kleine grote trom!” Aldus 
gebeurde, en Jan kon ook mee op straat. 
 
Na twee jaar blokfluit kwam de tijd voor de trom-
pet. Eerst lessen op de muziekschool bij meneer 
Schrijvershof en na een halfjaar in het leerlingen-
orkest. 
Na een jaar in het grote orkest,een leuke gebeur-
tenis! In die tijd gingen het jeugdorkest en het 
grote orkest op een dag naar hetzelfde concours 
in Leiden. Het orkest met het meeste aantal pun-
ten op die dag, mocht een verzilverde trompet 
mee naar huis nemen. En wie waren dat? Het 
jeugdorkest, en niet het grote orkest! Dat vonden 
wij natuurlijk prachtig! 
 
Toen ik dertien was werd onze eerste trompettist 
meneer Lagemaat ziek en moest rustig aan gaan 
doen. Hij speelde toen ook in de blaaskapel. Mij 
werd gevraagd die plaats over te nemen. Ik wilde 
wel, maar mijn vader vond dat maar niks. Ik was 
veel te jong en moest wachten tot ik zestien 
was.Maar na wat heen en weer gepraat tussen 
mijn vader en Bertus Veldkamp mocht ik er toch 
bij!Een leuke tijd was dat; zo'n klein ventje tus-

sen die grote mensen. 
 
Dat was een beetje het begin van mijn loopbaan 
bij PVO, de volgende jaren zijn snel voorbij ge-
gaan. Uit hoofde van mijn bestuursfunctie heeft 
men mij gevraagd of het niet mogelijk was om 
weer een leerlingen orkest samen te stellen en dat 
is met behulp van velen gerealiseerd. 
 
Nu speel ik alweer een paar jaar op de bas met 
veel plezier. Het wordt een beetje een oud instru-
ment dus ik hoop dat er veel sponsors 
reageren t.a.v. de 24-uurs marathon zodat er mis-

schien iets voor een andere bas overblijft. 
Ik wil nu eigenlijk maar een eind aan deze klos ma-
ken. Ik kan na 34 jaar PVO zo veel vertellen dat het 
misschien vervelend wordt, trouwens Joop Overste-
gen kan dat veel beter dan ik! Dus Joop, bij deze 
geef ik jou de klos door. Veel succes!!!! 
 
 

Jan de Jong. 

BAKKERS GEVRAAGD!!!!!!!! 

 
Voor de Muziekmarathon zoeken 
we nog enkele mensen die bereid 
zijn iets lekkers te bakken en dit 
dan mee te nemen naar de brand-
weerkazerne. 
 
Dus bakt u lekkere taarten, cake of 
iets anders? 
 
Kom dan met dat 
lekkers op 24 of 25 
mei naar de mara-
thon!!!!! 
 

Meer WETEN? 

 

Vraag naar informa�e bij de 

organisa�e  

(Leo, Adri, Esther, He�e of Irma ) 
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Muziekvereniging PVO organiseert op 24- en 25 mei a.s. 

Van 19.00 uur tot 19.00 uur……….. 

In de Brandweerkazerne aan de Lange Brinkweg te Soest. 

PVO heeft zich ingeschreven voor opname in het “GUINNESS BOOK of RE-

CORDS” door o.a. meer dan 120 verschillende muziekstukken te spelen. 

PVO zoekt: Publiek – Sponsors - Vrijwilligers 
De Sponsor-opbrengst is bedoeld voor de aanschaf van nieuwe uniformen 

voor PVO 

Reacties aan: 

Organisatie Muziekmarathon PVO 

Postbus 68 

3760 AB Soest 

of: 

persoonlijke aanmelding in het PVO-gebouw 

a/d Rembrandtlaan 9 te Soest 

Rekening nr. Muziekmarathon:  

60.15.91.313 ABN-AMRO bank te Soest 
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Vervolg Recordpoging voor Guinness Book of 

Records door PVO 
 

PVO gaat een poging doen om een vermelding 
te krijgen in het Guinness Book of Records. Wat 
houdt dit in ? PVO gaat proberen 24 uur onafge-
broken muziek te maken. Er wordt gestart op vrij-
dagavond 24 mei om 19.00 uur tot zaterdag-
avond 25 mei 19.00 uur. Het Record staat nu op 
naam van een Band in Amerika, zij hebben 29 en 
30 januari 1999 in het Lyric Theatre te Harrison, 
Arkansas, USA in 24 uur tijd 108 muziekstukken 
gespeeld.  
 
PVO wil dit record verbreken door in die tijd 125 
muziekstukken te spelen. Dit vergt een hele or-
ganisatie want er zijn natuurlijk heel veel regels 
aan dit record verbonden. Het orkest mag niet 
onder het aantal van vier mensen komen en er 
moeten minimaal vier mensen de volle 24 uur 
spelen. Mensen die tussentijds uitvallen mogen 
later wel weer meespelen om deze vier mensen 
te ondersteunen. Maar de mensen van de orga-
nisatie gáán er natuurlijk voor om met veel meer 
mensen de eindstreep te halen, we beginnen in 
ieder geval met 65 mensen. Per uur hebben de 
muzikanten 5 minuten pauze voor een sanitaire 
stop, op dat moment wordt men even uitgelogd. 
Na 8 uur spelen heeft men zelfs 15 minuten pau-
ze.  
 
Gelukkig is er iemand bij de vereniging die han-
dig is met computers en een mooi programma 
heeft geschreven om dit allemaal bij te houden. 
Ook is het zo dat gespeelde nummers pas na 4 
uur weer gespeeld mogen worden en ook dat 
wordt bijgehouden met de computer.  
 
Om 125 stukken te kunnen spelen is de hele mu-
ziek bibliotheek van PVO doorgespit, deze stuk-
ken zijn allemaal gekopieerd en in mappen ge-
daan. Voor iedere muzikant zijn er 3 mappen met 
alle muziekstukken achter elkaar want er mag 
tussen de opeenvolgende nummers maar 30 
sec. pauze zitten. Tussendoor mag er van instru-
ment gewisseld worden. Er zijn een aantal diri-

genten van andere orkesten bereid gevonden een 
aantal uur voor onze eigen dirigent in te vallen. 24 
uur achter elkaar met je armen zwaaien valt niet 
mee. Wel is er een aanbod van een fysiotherapeut 
binnengekomen die zijn personeel heeft aangebo-
den tijdens de marathon voor massage. Een van de 
regels is ook dat er herkenbare klanken worden ge-
speeld. Er is dus naar een locatie gezocht voor dit 
gebeuren een beetje buiten het dorp. De organisatie 
weet nl. niet hoe herkenbaar de klanken nog zullen 
zijn na al die uren. Dit alles moet door een deskundi-
ge jury worden beoordeeld, per uur twee mensen, 
die een handtekening onder een officiële brief moe-
ten zetten. Verder zal de brief ondertekend worden 
door een politieagent en een notaris.  
 
Dit alles moet opgestuurd worden naar de organisa-
tie van het Guinness Book of Records tezamen met 
videobanden waarop het geheel 24 uur is vastge-
legd. De Marathon wordt officieel geopend door de 
Burgemeester en zal worden afgesloten door een 
wethouder. Drie jaar geleden is er ook een muziek 
marathon gehouden maar toen mochten de verschil-
lende groepen binnen de vereniging elkaar afwisse-
len.  
 
Ook toen zijn er mensen geweest die 24 uur hebben 
gespeeld dus theoretisch moet het kunnen. Dan na-
tuurlijk de vraag waar doet PVO dit allemaal 
voor ??!! PVO wil hiermee geld bij elkaar krijgen 
voor nieuwe uniformen. Er is zo’n 25.000 euro nodig 
waarvan ongeveer de helft in kas.  
 
De andere helft probeert PVO binnen te krijgen via 
sponsoring. Hiervoor is het Soester bedrijfsleven 
aangeschreven maar natuurlijk zijn bijdragen van 
vrienden, familie, buren, en collega’s ook van harte 
welkom. Als er mensen zijn die PVO willen sponso-
ren kan dat natuurlijk op rekening nr 

60.15.91.313.  
 
Ook kan iedereen PVO komen aanmoedigen. Het 

evenement wordt gehouden 24 en 25 mei in 

de Brandweer kazerne aan de Lange Brinkweg in 
Soest. 
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Solistenconcours 
van 21 april 2002 
te Huizen (NH). 
 

Zoals u wellicht nog weet (of misschien 
ook wel niet) hebben een aantal leden van 
onze vereniging deel genomen aan dit 
concours. Ik schrijf dit namelijk om u te 
laten weten dat ze mee gedaan hebben. 
Het gaat hier om leden van onze drum-
band. Zij hebben vanaf de vakantie hard 
geoefend op hun stukken om deze zo 
goed mogelijk te kunnen spelen. 
 
Dat dit aardig gelukt is blijkt wel uit de 
uitslagen. Maar eerst wil ik u voorstellen aan de 
deelnemers van het concours. Het waren achtereen 
volgens, in willekeurige volgorde: 
 
Daphne Kroes, Steven Akkerman, Inge van der 
Peijl, Jos Prinzen, Tim van Stralen, Timothy Loos 
en Matthijs Hoeben.  
 
Deze zeven leden van PVO hebben individueel 
deelgenomen aan het solistenconcours. Verder zijn 
uit dit zevental nog een duo en een trio samenge-
steld. Het duo werd gevormd door:  
 
Daphne Kroes en Steven Akkerman. 
 
Het trio bestond uit: 
 
Inge van der Peijl, Jos Prinzen en Tim van Stralen.  
 
Op deze manier werd dus negen maal deel geno-
men. Uit de reacties van de deelnemers kon ik op-
maken, dat de zenuwen ook een rol hebben mee ge-
speeld (en meestal niet de beste). Maar ondanks dat 
was (bijna) iedereen tevreden met de uitslagen.  
Het zou natuurlijk wel erg eenvoudig zijn om even 
de prijzen te vermelden. Ik wilde deze keer wat uit-
gebreider zijn en u de afdeling, het instrument, het 
uitgevoerde werk het aantal punten en de prijs ver-
melden dus hou u vast. Hier komen de uitslagen: 

Deelnemer 
 

 
 

afdeling 
 

werk 
 

compo-
nist 

 

pun-
ten     
 

 

Daphne Kroes solo  3e First 
concert 

Fr. Rade-
maker 

45,5 2e  

Tim van Stralen solo  3e Hit and 
run 

Gert Bom-
hof 

48 1e  

Jos Prinzen solo  3e Funny 
feeling 

nn 46 2e  

Timothy Loos solo  3e Father 
and son 

Gert Bom-
hof 

46,5 2e 

Inge van der Peijl solo  3e Basic 
game 

Leon Camp 49,5 1e  

Steven Akkerman solo  2e Jackpot Leon Camp 51 1e  

Matthijs Hoeben 
 

solo  
 

1e 

 
Flippy’s 
cakewalk        

nn 48 
 

1e  
 

Nog even voor de duidelijkheid, zij speelden allen op de 
snaredrum. Voor Steven Akkerman betekende het aantal 
van 51 punten promotie naar de 1e afdeling. 
 
Het duo gevormd door Daphne Kroes en Steven Akker-
man, beiden op snaredrum speelde het werk: The two of us 
van Maarten Mols. Het leverde hen een punten aantal op 
van 48,5 en een eerste prijs.  
 
Het trio gevormd door Inge van der Peijl, Jos Prinzen (op 
snaredrum) en Tim van Stralen op tenortrom speelde het 
werk: Triade van Kees Nijsse. Het leverde hen een punten 
aantal op van 45 wat goed is voor een tweede prijs.  
Het concours werd georganiseerd onder auspiciën  van het 
KNFM in het gebouw van muziekvereniging “Prinsen Ire-
ne” te Huizen. Het jury lid was dhr. J. Conjaerts. Buiten de 
tamboers van PVO deden nog andere muzikanten mee. Er 
waren ook nog deelnemers op trompet, dwarsfluit, klarinet 
en hoorn. Verder werd deelgenomen op fielddrum en multi 
percussion. 
 
Er waren die dag totaal 34 optredens. Misschien leuk voor 
andere PVO ers om ook eens mee te doen????? 
 
Hans van ’t Veer. 
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Nieuwe pakken voor 

Big Band Blow van 

de heer Raatjes! 
 

Dat PVO aan nieuwe uniformen toe is, is geen 
nieuws. Dat we hier veel geld voor nodig hebben 
is ook geen nieuws. Dat we al heel wat activitei-
ten op touw hebben gezet met de vereniging en 
hierdoor al wat geld op onze “uniformen” rekening 
hebben, is ook geen nieuws. 
 
Wat natuurlijk wel leuk nieuws is, is dat na aanlei-
ding van de volgende activiteit voor de nieuwe 
uniformen: “de Muziek Marathon” al heel veel re-
acties binnen gekomen zijn. Niet alleen in de 
vorm van stortingen op ons rekening nr. van het 
uniformen fonds  maar ook hebben we een aan-
bod gekregen van een fysiotherapeut voor mas-
sage tijdens de marathon. Van een donateur van 
de vereniging, de heer Raatjes, kregen we een 
telefoontje dat hij nog uniformen had hangen van 
een vereniging in Baarn die gestopt was. 
 
Deze uniformen mochten wij gratis bij hem afha-
len als wij het wat vonden voor de vereniging. Wij 
hebben een uniform meegenomen en aan de le-
den laten zien. Het is een bordeaux rood kort jas-
je met zwarte broek en een zwarte band. Zij von-
den het niet direct wat voor de gehele vereniging 
maar een aantal leden van de Big Band dachten 
dat het misschien wat voor hen was. De heer 
Raatjes vond het prima dat de uniformen voor de 
Big Band werden gebruikt en dus zijn inmiddels 
alle pakken opgehaald. 
 
De meest Big Band leden hebben inmiddels een 
pak gepast en als alles goed gaat zal Big Band 
Blow in het nieuw verschijnen tijdens het eerstvol-
gende optreden 1 juni in Amersfoort.  
 
Esther en Hettie    
 
 

CONCERT! 
Zaterdag 13 juli zal er een klein concertje gege-
ven worden door de fluitleerlingen van PVO. 
 
Behalve solistisch optreden zijn er ook kleine 
ensembles samengesteld.  
Het wordt een gevarieerd programma. 
 
Heeft u belangstelling, Kijk dan regelmatig op 
het prikbord, daar zal de nodige informatie ko-
men te hangen.  
Graag tot ziens.  
 

Veevoederhandel Eemland houdt een open 
dag, en wel op 
 
 

Vrijdag 7 juni a.s. 
Van 09:00 tot 16:30 

 
Er zijn tal van activiteiten: 
 
• Er is een dierenarts  aanwezig 
• Hondenfotograaf 
• Anti vlooienbehandeling 
 
 
Verder tal van “ open dag” aanbiedingen!!!!!! 
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¢ Rina Roeten tijdens de EBK repetitie druk bezig was 
met het nieten van het PVO-nieuws; 

¢ Leo Schambach heel bezorgd opmerkte dat ze er pijn 
van in de rug kreeg; 

¢ Raymond Roeten vervolgens opmerkte dat Rina de 
kleinste was en er dus de minste pijn van in d’r rug 
kreeg; 

¢ Rina direct opmerkte dat ze pijn in d’r rug kreeg als ze 
‘s morgens de rotzooi van Raymond in de badkamer 
opruimde die hij achter liet; 

¢ Gerrit Riezenbos tijdens de EBK repetitie na afloop 
van een muziekstuk aan Toon Beijer vroeg wat de 2e 
noot was op zijn partij; 

¢ Toon daarop antwoordde dat dat een b was 

¢ Gerrit aan Toon het advies gaf deze dan ook te blazen. 

¢ Cees van Dijk onlangs een mop aan Helmi Sanders 
probeerde te vertellen; 

¢ Dit ongeveer als volgt ging: 

¢ Komt een man bij de groenteboer en zegt: 

¢ **%$mompel##@mompel~` aardappels? 

¢ Zegt de groenteboer: “5 kilo wat ??” 

¢ Helmi toen keek alsof ze water zag branden; 

¢ Bij een 2e poging van Cees, Helmi 
het water nog steeds zag branden; 

¢ bij een 3e poging Cees de groente-
boer verving door een slager; 

¢ Helmi toe keek alsof ze zeggen wou: 
Maar een slager verkoopt toch geen 
aardappels; 

¢ Cees toen de moed maar opgegeven 
heeft. 

¢ Het leerlingenorkest een stuk op de 
lessenaar heeft staan getiteld “Berceuse pour Rianne”. 

¢ Peter Rieken aan het leerlingenorkest 
uitlegde dat dit een wiegeliedje/
slaapliedje was en duidelijk probeerde 
te maken hoe dat dus zou moeten klin-
ken; 

¢ Luuk van Dijk tijdens deze uitleg spon-
taan en uitgebreid begon te gapen. 

¢ Steven Akkerman tijdens de repetitie-
avond altijd graag wat snoep aan de bar 
koopt; 

¢ Hij daarbij niet al te kieskeurig is voor wat betreft de 
houdbaarheidsdatum; 

¢ Nadat hij het snoep “voor uitgedroogde gebitten” had 
genuttigd, overging op “de betonblokjes” 

¢ De tandarts in de toekomst waarschijnlijk veel geld 
aan Steven gaat verdienen. 

¢ Steven na afloop van de repetitie altijd met Inge van 
der Peyl mee naar huis fietst; 

¢ De kortste weg naar huis voor Steven toch duidelijk 
heel anders is. 

¢ Elwin van der Molen eindelijk verstandig is gewor-
den; 

¢ Elwin onlangs namelijk een mooie Volkswagen 
Transporter heeft gekocht; 

¢ Hij die grote dikke con-
tactsleutel niet aan zijn 
sleutelbos kwijt kon; 

¢ Hij toen een sleutel bij 
heeft laten maken die wel 
aan zijn sleutelbos paste; 

¢ Hij de volgende dag in zijn nieuwe aanwinst stapte om 
met het gezin een lekker stukje te gaan rijden met deze 
o zo verstandige aankoop; 

¢ Tijdens het starten de motor eindeloos ronddraaide 
maar niet aansloeg; 

¢ Hij de rest van de dag bezig geweest is om zijn auto 
aan de praat te krijgen; 

¢ Hij, na 6 x een andere accu , 26 sleeppogingen, heel 
veel vriendelijke woorden, nog veel meer goede ad-
viezen van pa en broer,uiteindelijk die middag heerlijk 
gezellig thuis is gebleven; 

¢ Hij de volgende dag in zijn VW bus stapte en voor-
zichtig de (originele) sleutel in het contact stopte; met 

een hand aan het stuur; met ingehouden adem; met 

zijn ogen dicht het stuur uit het stuurslot draaide, de 
zweetparels van zijn hoofd veegde en vervolgens de 
sleutel nog een standje verder draaide; 

¢ De startmotor bijna onhoorbaar in de starterkrans 
kroop, de startmotor de motor ongeveer 1 omwente-
ling rond deed draaien, de motor vervolgens aansloeg 
en een sound ten gehore bracht die bijna net zo mooi 
was als de sound die de Big Band Blow tijdens de re-
petitieavonden in het PVO-gebouw regelmatig  ten 
gehore brengt; 

¢ Zo’n anti diefstal contactsleutel toch best goed 
werkt!!!! 

¢ Onze motorclub MC Easy Blow op zaterdag 26 april 
weer een dagje door midden Nederland is wezen toe-
ren; 

¢ Erica Hamming bij Cees van Dijk achterop mee mocht 
rijden; 
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¢ Jan Hamming dit alleen goed vond als Erica een goede 
leren broek aan had; 

¢ Cees toevallig nog een leren broek over had; 

¢ Deze broek Erica als gegoten zat zei het dat het op bepaal-
de plaatsen een beetje mannelijk voorgevormd was; 

¢ Zo tegen 11 uur in de ochtend de hele club bij Wijk bij 
Duurstede met de pont naar de overkant van de Lek voer; 

¢ De Easy Blowers toch wel zin 
hadden gekregen  in een kopje 
koffie; 

¢ Wij, staande op de pont, aan de 
overkant een restaurant zagen 
waar de tafeltjes met stoelen en  
menukaart verlekkerd in de zon 
stonden te wachten op de eerste 
gasten; 

¢ Wij, aldus aan de overkant aangekomen uitgebreid beslag 
hadden gelegd op een tiental stoelen en 3 tafeltjes en 
wachtend op de bediening ons tegoed deden aan enkele 
heerlijke op het voorhoofd vallende voorjaarszonnestraal-
tjes; 

¢ Na zo’n 20 minuten te hebben gezeten, een van ons toch 
even ging kijken waar de bediening bleef; 

¢ De bediening kennelijk elders heerlijk zat te genieten van 
een vrije zaterdagochtend en de tent dus nog dicht was; 

¢ Fred van der Molen gelukkig goed bekend was met kof-
fietentjes en ons toen feilloos bracht naar een restaurant 
waar wel koffie geschonken werd.  

¢ Fred ook in de rest van midden Nederland goed bekend 
bleek te zijn; 

¢ Hij ons die dag door hele mooie (bloesemrijke) gebieden 
heeft geleid; 

¢ Aan het einde van de dag Erica weer thuis bij Jan werd 
afgeleverd; 

¢ Erica door Jan werd begroet met een klap op haar achter-
werk; 

¢ Jan vervolgens constateerde dat hij toch wel wat harder 
moest slaan nu zij een leren broek aan had. 

¢ Ook Hans van ‘t Veer onlangs een parkeerbon heeft ge-
kregen; 

¢ volgens welingelichte en betrouwbare bronnen het nog 
niet geheel duidelijk is of deze bon Hans toe kwam of zijn 
vrouw…  

¢ Peter Rieken aan de ogen van  Joop Oversteegen kan zien 
of er een verkeerde noot gespeeld wordt. 

¢ Op koninginnedag PVO in Huizen heeft opgetreden; 

¢ Peter Smeets kort voor vertrek naar Huizen aan enkele 
bestuurders uitlegde hoe naar het verzamelpunt in Huizen 
gereden moest worden; 

¢ Ate Hooft het veel beter wist te vertellen; 

¢ Daarom de hele club achter Ate 
aan reed (met Matthijs Hoebe 
achter het stuur); 

¢ Wij vervolgens alle straten in 
Huizen ongeveer 3 keer hebben 
gezien voordat Matthijs bij een 
toevallige voorbijganger stopte 
om de weg te vragen; 

¢ Op de plaats aangekomen Ate 
met de fantastische smoes 
kwam dat Matthijs op zoek was 
naar een benzinepomp om siga-
retten te kopen; 

¢ Deze smoes zo spontaan en fantastisch was dat het waar-
heidsgehalte toch gauw op 10 % moet 
worden in geschat (nou ja, we kijken 
niet op 10 % meer of minder). 

¢ Esther Bakker onlangs bezig was haar 
zoontje Wouter te voorzien van de 
(brood)nodige voedingstoffen; 

¢ Wouter het voorgeschotelde niet bliefde en liever een 
broodje met jam had; 

¢ Esther echter van mening was dat het hier géén hotel was 
en Wouter dus door moest  eten; 

¢ Wouter daarop mededeelde dat hij geen hotel hoefde maar 
een broodje met jam!!! 

¢ Ate Hooft van mening is dat de parkeerruimte voor het 
PVO-gebouw hem toekomt; 

¢ Hij dit afleidt aan het bordje dat naast de voordeur van het 
PVO-gebouw hangt; 

¢ Dit naar zijn zegge betekent: Parkeerplaats Voor O…ehh  
At. 

¢ Matthijs Hoebe sinds enige tijd bij A.P. van Doorn werkt; 

¢ Hij daarom wel eens bestellingen van tuinhout en hekwer-
ken e.d. bij klanten af moet leveren; 

¢ Hij daarin zeer rap en bedreven is; 

¢ Hij met het lossen soms zelfs al begint nog voordat hij op 
het afleveradres is. (Zie foto blz  14) 

 
 
 
 
 
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 volgen- de keer ieder-
een het weet. Het is 
maar dat U dat weet 
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Wist u dat Ma$hijs……………. 
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¢ Leo Verlaan een heel consequent man is. 
¢ Zwijgen in het Nederlands, Tacêre in het Latijns is.  
¢ Als er dus in een stuk Tacet staat dat je dan niet hoeft te spelen. 
¢ Speel je toch, dan valt dit meestal niet zo op.  
¢ Maar als Leo V gaat spelen, dan kijkt iedereen meteen op. 
¢ Dit komt omdat Leo V een consequent man is.  
¢ Leo V speelt niet één keer wanneer dit niet moet….. 
¢ …… maar vergist zich íedere repetitie weer. 
 
Weet u dat ook weer…………….. 

Geachte leden en donateurs, 
 
Heeft u huisdieren: Kat, Hond, Konijn, Hamster enz.? Voor al uw voer kunt u terecht bij Diervoederhandel Eemland 

aan de Birkstraat! Vraagt u dan naar de spaarkaart! 
Bij iedere 10 Euro besteding een stempel! Bij iedere volle kaart 2,25 Euro voor muziekvereniging PVO!!!! 
 
Volle kaarten inleveren bij de penningmeester PVO……….. 
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Benodigdheden: (hoofdgerecht voor 4 personen.) 

 
1,5 kg. Kruimige aardappelen 

4 struikjes witlof 
ongeveer 1,5 dl. Halfvolle of magere melk, 

nootmuskaat 
een beetje peper en zout 

2 eetlepels grof gehakte walnoot 
1 eetlepel gehakte peterselie(of 1 theelepel gedroogde) 

1 eetlepel vloeibaar bak- en braadproduct 
400 gram kipfilet 

een mespuntje kerrie 
 

Bereidingwijze: 

 
Schil en was de aardappelen. Snijd ze in stukken of stoom de aardappelen gaar. Snijd ondertussen de gewassen de gewassen 
struikjes witlof in stukjes van ongeveer ½ cm. breed. Verwarm het vet in de koekenpan. Bak de in reepjes gesneden kipfilet in 
het hete vet,. Af en toe even omscheppen. Na 10 minuten de kerrie toevoegen. Nog 1 minuut doorbakken.  Giet de aardappelen 
af en stamp ze fijn met de stamper. Verwarm ondertussen de melk. Maak een luchtige puree van de gestampte aardappelen, de 

hete melk, wat walnoot en peper en zout. 
Schep de gesneden witlof door de hete puree. Voeg eventueel nog een scheutje melk toe als de stamppot te stevig is. Schep de 

gehakte walnoot erdoor. Laat de stamppot nog even goed doorwarmen. 
Serveren in een voorverwarmde schaal. Garneer de bovenkant met de peterselie en de gebakken kipreepjes. Voeg 1,5 a 2 dl wa-

ter toe aan het vet in de koekenpan. Nog even doorroeren met een vork en apart serveren in een kommetje. 
 
 
 
 
 
 
 

Flip wenst U een smakelijk eten. 
 

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

 
 

STAMPPOT RAUWE WITLOF MET 

REEPJES KIPFILET 


