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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

2 december 2002
Leo Schambach
Ir. Menkolaan 17
3761 XJ Soest
Tel: 035-6024193
Werk: 020-6291725
Fax: 084-2209569
Email:

Marcel Reulen
Da Costalaan 6
3768 GH Soest
035-6028673
030-2152418
030-2152668
Email:

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

Website: http://welcome.to/pvo
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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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Hamerstukje...................
Onlangs ben ik door een paar mensen op mijn
vingers getikt. Men vond dat ik teveel gebruik
maakte van (met name) "uitroeptekens en superlatieven om mijn mening en ideeën op papier te zetten."
‘t Was -zo vond men- gauw wat overdreven;
een beetje minder kan ook wel.........
Ik heb beloofd daar wat voorzichtiger mee om
te gaan… Totdat ik het onderstaande hamerstukje op mijn computer rammelde!
(1e uitroepteken) Ik betrapte mezelf op 11 uitroeptekens in 22 zinnen en de nodige bijvoeglijke naamwoorden.
Dat is inderdaad wat veel.....de helft!
Maar toch heb ik ze deze keer laten staan...
……… gewoon omdat ik enthousiast (zeg maar
razend enthousiast) ben.
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Hettie, Esther, Irma, Erica en Hans hebben er
een flinke klus aan gehad.
Een paar offertes zijn gauw aangevraagd en
met elkaar vergeleken. Maar een keuze maken
uit verschillende modellen, kleuren, accessoires en kwaliteiten: dat is een ander verhaal!
Er zijn heel wat uurtjes gediscussieerd voordat
er een uiteindelijke keuze was gemaakt.
En dan nog...…
….. 60 gelijke uniformen voor 60 verschillende
mensen!
Dat betekent dat je het nooit iedereen 100%
naar de zin kunt maken!
Spannend is het dus voor deze mensen dus
zeker:

Hoe zien de uniformen er uiteindelijk uit?

Hoe zullen de PVO-ers reageren?

Hebben we de goede keuzes gemaakt?

Komt alles op tijd klaar?

Vandaar.......
Nog maar even en dan wordt onze vereniging
"in het nieuw" gestoken!
Na ruim 13 jaar worden de oude -maar wel vertrouwde en hier en daar versleten - blauwe jasjes met zwarte broeken vervangen.
De nieuwe outfit ziet er geweldig uit! Een zwarte broek met glanzende bies, een nieuw
(weliswaar wéér blauw) jasje met accessoires,
een wit overhemd en zwarte stropdas.
Een kwaliteits-stofje en professioneel vervaardigd door de Fa.Zwart & Zn: maatwerk!
Het oude spul kan ingeleverd worden; PVO verschijnt binnenkort in
het nieuw!
En reken maar dat het er prachtig
uitziet!
De aanschaf van zo'n nieuw uniform is overigens geen sinecure.
Daar komt nogal wat voor kijken!

Ik heb er al iets van gezien.
En echt waar: de commissie heeft goed werk
verricht!
Ik denk dat het er uiteindelijk prachtig uitziet;
nagenoeg alle PVO-ers zullen enthousiast zijn;
De keuze is echt goed!
Peter Smeets
Voorzitter PVO.
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Naast onze ambachtelijke vleesprodukten verzorgen wij graag voor U:
*

Uw Vlees—Vleeswaren—Gourmet—Fondue—Steengrill en diverse
Saladeschotels
Barbecue specialiteiten—Bittergarnituren—Warme en Koude buffetten
Winkel geopend op:
Het Vleescentrum
v.o.f. Westeneng
Voor de kwaliteit die vroeger
zo gewoon was

Donderdag , Vrijdag en Zaterdag
Birkstraat 49, Soest.
Telefoon: 035-6012477

Oktober 2002
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De Eemlander Blaaskapel
wint een eerste prijs !

Verslag en Juryrapport van het 12e
Heikneuter Blaasfestival te Austerlitz op
zondag 15-09-2002

Op zondag 15 september j.l. werd in het plaatsje Austerlitz voor de 12de keer het Heikneuter
Blaasfestival gehouden. De Eemlander Blaaskapel van de muziekvereniging P.V.O. deed
hier voor de zesde keer aan mee.
Er kan deelgenomen worden in drie categorieën: A voor Big bands, B voor Egerländer kapellen en C voor dweilorkesten. De Eemlander
Blaaskapel deed mee in categorie B evenals
de Krommerijnbouwers uit Werkhoven en Die
Hölzers uit Houten.
Het werd een prachtige middag, mede door het
schitterende weer, maar vooral door de muzikale optredens, waarbij nogal wat afwisseling
was te horen en te zien.
De publieksprijs werd in de wacht gesleept
door het dweilorkest de Excelbloazers uit Cothen, dat tijdens één van de optredens opkwam
op en in een knalgele Amerikaanse slee. De
Tegenwind uit Utrecht won in deze categorie
de eerste prijs.
Bij de Big Bands won de Big Band Druten, die
een zeer gevarieerd repertoire liet horen, zo
aanstekelijk dat er zelfs even gedanst werd.
De Eemlander Blaaskapel, onder leiding van
Adri Verlaan, ging in de categorie Egerländer
muziek met de eerste prijs naar huis. De kapel
behaalde met zijn optreden 65 punten, een gemiddelde van 8,1. Voor de muzikaliteit gaven
beide juryleden, de heren Bert Willemsen Sr.
en Jr., een 8,5! Commentaar uit het juryrapport: ‘Er wordt hier muziek gemaakt!’ en ‘Soest
mag trots zijn op zo’n blaaskapel.’ Een speciale
vermelding kreeg Jan de Jong die een mooie
bassolo ten gehore gaf in “Der Fidele Bassist”.
Het publiek heeft kunnen genieten van een gezellige muzikale middag, waarbij ook een optreden van een djembé- groep uit Zeist veel
bijval kreeg.

Bezetting:
Klarinet:

Marijke Verlaan

Marcel Reulen, Rob Beerten,
Monica van Tricht en Michael
v.'t Veer
Alt Sax:
Esther Bakker en Helmi
Sanders
Tenor Sax:
Cees van Dijk, Adrie de Kruyff
Trompet:
Raymond Roeten en Adri
Verlaan
Cornet:
Leo Scharnbach en Leo
Verlaan
Hoorn
Hans v.’t Veer
Barition:
Fred v.d. Molen, Piet
Rademaker, At Hooft, Gerrit
Riezebos en Toon Beyer
Bas:
Jan de Jong
Drumstel:
Joop Oversteegen
Muzikaal leider: Adri Verlaan
Juryleden:

Bert Willemsen Jr. en Bert
Willemsen Sr.
Categorie B, Egerländer kapellen
Aantal deelnemers in deze categorie: 3
Speelduur: 30 minuten
Repertoire:
1. Egerländer Liedermarsch
2. Prager Gassen
3. Moldau Walzer
4. Hannah Polka
5. Der Weg zurück
6. Der Fidele Bassist
7. Fiaker Polka
8. Liebling, ich hab' dich tanzen seh'n

(Vervolg op pagina 8)
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Totaal aantal punten: 65
Bert Willemsen Jr

Bert Willemsen Sr

KlankverhoudingZuiverheid

7,5

8

Repertoirekeuze

8,5

8

Muzikaliteit

8,5

8,5

8

8

Opvatting Orkestleider/dirigent
Klassering: 1e plaats
Commentaar:

Bert Willemsen Jr.
Wat leuk dat U wederom meedoet aan dit festival. De balans van het orkest is erg goed. Hier en
daar is het geheel wat onzuiver, probeer hier nog wat aan te werken.
Uw repertoirekeuze is prima, en zeker niet makkelijk. De speelstijl is goed en het klinkt allemaal
erg muzikaal.
Soest mag trots zijn op zo’n blaaskapel.
Graag tot ziens
p.s.: wat een mooie bassolo, Bravo !
Bert Willemsen Sr.
Verhouding tussen verschillende instrumentgroepen goed. Soms is het wat onzuiver. Verschil
tussen F. en P. goed
Goede bassolo. Repertoirekeuze, heel goed.
Tempi goed en duidelijk aangegeven.
Er wordt hier muziek gemaakt !
Ga vooral zo door!

Verslag gemaakt door Adri Verlaan.

Juni 19992002
Oktober
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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

Herhaalde oproep voor leden
van de Eemlander Blaaskapel
Vorige keer heeft het al in PVO-nieuws gestaan, wij
willen graag de EBK website (http://start.at/ebk) wat
meer gaan ’vullen’. Daarom is verzocht aan de leden
om wat zaken aan te leveren. Één idee was om van
alle leden van de kapel een klein stukje personalia op
te nemen. Daarom nu het verzoek aan de blaaskapelleden om iets over zichzelf te schrijven. Foto’s e.d.
erbij mag ook ! Geef of zendt het materiaal aan Esther
Bakker. Bereikbaar via email: w.rbakker@12move.nl
of via het werk: e.bakker@euronext.nl of telefonisch:
035 - 6024732 (privé) of 020 – 550 4096 (werk). Een
brief sturen naar het postadres van één van de redacteuren (zie de eerste pagina) kan natuurlijk ook !
Leo Schambach.

Ereprijsstraat 59
3765 AD Soest
Postbus 410
3760 AK Soest
Telefoon 035-601 95 60

Op- Overslag enDistributiecentrum
Kryptonweg 7, 3812 RZAmersfoort
Tel: 033 – 4637444, Fax: 033 - 4633494
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Ate Hooft op 10 juli voor eens en voor altijd
het bier afgezworen heeft;
Ate tijdens een optreden van de EBK bij
Klaas van der Molen een
biertje aangeboden kreeg;
Hij daar een slok van nam
en de legendarische woorden sprak
“Gadverdamme, dit drink
ik nooit meer”;
Hij daarbij een gezicht trok
alsof hij een ferme slok geel vocht naar binnen had gewerkt dat zojuist door een hengst
in een voorverwarmd biervat was gedeponeerd;
Menigeen zich daar vervolgens afvroeg of zijn “niet
goed wies” kapot was;
Wij toch ernstige reden
hebben te twijfelen aan de
geheugenopslagcapaciteit
in zijn bovenkamer;
In ieder geval zijn korte termijn geheugen
kapot moet zijn daar hij binnen een week
weer gesignaleerd werd met een donkerbruin flesje in zijn hand waarvan de inhoud
vrijwel zeker via de gebruikelijke omweg in
het toilet is verdwenen (of bij een boom);
Ondergetekende ernstig gaat twijfelen aan
het gezichtsvermogen van verschillende
EBK-blazers;
Esther Bakker op diezelfde 10 juli aan ondergetekende vroeg: Waar is Leo Schambach;
Leo Schambach nog geen 3 meter verder in
het zichtveld van Esther stond;
Leo Schambach nog geen 5 minuten later
naast mij stond en langs mij heen kijkend
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¢
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¢

¢
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zich hardop afvroeg “Waar is Leo V
(ertellingen)”
Cees van Dijk (veel) haren op zijn borst
heeft;
Nu iedereen dit weet hij in het vervolg de
knoopjes van zijn bloes wel weer dicht zal
doen;
Onlangs tijdens de EBK repetitie er geen bariton was (allemaal vakantie);
Leo Schambach toen de cornet aan de kant
legde en de bariton pakte;
Tijdens het stemmen Leo zo hard blies dat
de stemnaald (bijna) krom
sloeg;
Jan de Jong bij het uitkomen
van PVO-Nieuws het bundeltje
PVO-Nieuws van zijn wijk achterop zijn fiets mee naar huis
nam;
Bij zijn thuiskomst er geen PVONieuws meer achterop zijn fiets zat;
Esther Bakker gelukkig kort na hem naar
huis ging;
Zij onderweg de PVO-Nieuwsblaadjes van
Jan vond;
Esther toen de volgende dag het PVONieuws maar bij de leden door de bus heeft
gedaan;
Adri de Kruijf onlangs wel erg laat op de repetitie kwam;
Via betrouwbare bronnen ten gehore is gekomen dat hij die avond uit zijn broek gescheurd was;
Hij vermoedelijk tijdens het inblazen thuis
zich “uit de naad”geblazen heeft;
Mia Hofman overweegt om bij het bestuur
geld los te peuteren voor een cursus “De
Hulk”
Zij namelijk bijna niet langer meer bij machte
is om die zware muziekmappen uit de bibliotheek kasten te tillen;
PVO het eerste weekend van september
weer naar Denemarken is geweest;
De belangrijkste levensbehoeften in zo’n

Juni2002
Juli
Oktober
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weekend toch wel een tandenborstel en enkele onderbroeken cq tanga’s zijn;
Monica van Tricht en Helmi Sanders kleding genoeg bij zich hadden om een warenhuis van 3 verdiepingen te vullen maar
geen tandenborstel bij zich hadden;
Zij dus eerst maar een nieuwe tandenborstel hebben gekocht;
Monica deze tandenborstel zolang bewaarde in haar muziektas;
De muziektas vervolgens veilig opgeborgen werd in de aanhanger;
Zij aldus vrijdag ‘s-avonds nog steeds kon
genieten van het slaatje dat donderdagnacht in de bus uitgedeeld werd;
Ate Hooft om 24.00 uur in de bus een
“slaapmuts” op
deed en ook uitdeelde;
Hij hierbij zo
wankel op zijn
benen stond dat
vrijwel iedereen
zich verschonen
moest;
Peter Rieken dit slaapmutsje niet nodig
had daar hij reeds in diepe rust verzonken
was;
Hij aldus de volgende dag tijdens het gezamenlijk repeteren met de Denen, zeer
goed uitgeslapen was;
Hij daarom voor de PVO-leden aangaf dat
hij even op de 7e maat opnieuw wilde beginnen en voor de Denen aangaf that he
want to start on the sixt bar;
Hij vervolgens na 3 pogingen het op zijn
vingers na telde en niet begreep wat er
mis ging;
Monique Rieken graag een ontbijtje heeft met yoghurt en banaan;
Donata van Asselt onafscheide-

¢
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lijk is van haar zonnenbril;
Dit niet vanwege de zon
maar vanwege haar haar
(als je haar maar goed zit);
Leo Schambach wat moeite had met het
in bed komen;
Hij gelukkig zijn val kon breken met zijn
airbag;
airbag zoiets betekent als luchtzak ???
Het nu voor velen duidelijk is hoe het
komt dat hij zo hard kan blazen;
At Hooft altijd bijzonder goed de weg
weet;
Dit regelmatig resulteert in een toeristische route;
De hoogmoed inmiddels At Hooft naar het
hoofd gestegen is;
Hij dacht dat hij in Denemarken de kaart
wel zonder bril kon lezen;
Dit wederom een toeristische route tot gevolg had;
Dit volgens At natuurlijk gepland was;
Marjan de Goede graag winkelt met Irma
Metternich;
Zij tijdens dat winkelen continue Irma in
het oog hield;
Zij ook regelmatig Irma aanriep;
Zij anders bang was de weg kwijt te raken;
Esther Bakker het kennelijk zeer goed
naar d’r zin heeft gehad;
Dit regelmatig resulteerde in een “slappe
lach”bui;
Zij daarbij aan het einde van d’r lach minimaal 5 x inhaleert alvorens verder te
gaan met lachen;
Marjan kennelijk niet zo tevreden is met
d’r (koperkleurige) haar;
Zij violet mooier vindt dat koper;
Adri de Kruiff haar daarom terstond omgedoopt heeft tot Violet Tricolore;
Marjan tijdens het partijtje midgetgolf er
weinig van bakte;
(Vervolg op pagina 13)
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Zij daar een goed excuus voor had bedacht;
Zij zichzelf sindsdien voorstelt met: Mijn
naam is Violet, ik speel geen golf maar Es
-klarinet;
Aan het begin van de trip iedereen verteld
werd dat bij het ontbijt op de zondagochtend een lunchpakketje klaar gemaakt
moest worden voor de terugreis;
Leo Schambach het zekere voor het onzekere nam en dit ook op de zaterdagochtend deed;
Dit door de eigenaar van het hotel niet in
dank afgenomen werd;
Peter Smeets dit zondagochtend direct op
zijn nuchtere maag (nou ja, nuchter??) te
horen kreeg;
Volgens Helmi Sanders alles gaat hangen
na je 40ste;
Zij daarbij naar ik aanneem uitsluitend uit
eigen (echtelijke) ervaring spreekt;
Deze opmerking voor alsnog daarom erg
generaliserend is;
Wanneer je tegen Cees van Dijk iets zegt
hij altijd vraagt “wat zeg je”;
Als het dan herhaald wordt, Cees steevast antwoordt met “dat is 2 keer”.
Hij nu de strijd met Irma verloren heeft;
Irma hem er met open ogen en beide benen meerdere malen in heeft laten tuinen;
Marjan thuis een bad zonder bubbels
heeft;
Dat voor haar geen probleem is;
Zij namelijk goed in staat is zelf bubbels te
maken;
Leo Schambach vorig
jaar een cursus Golfen
heeft gedaan;
Leo bij het
partijtje mid-
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getgolf echter geen 1e werd;
Dit vermoedelijk kwam doordat hij een
handicap had (uitgeklapte airbag);
Dit voor Willem Overeem een geluk was
en hij 1e werd (41 pnt);
Marjan de poedelprijs heeft gehaald;
Dit waarschijnlijk komt omdat zij regelmatig in het bad poedelt;
Cees van Dijk bij het midgetgolfen een
speciale (uit)ademtechniek gebruikte;
Hij deze techniek nog niet helemaal beheerst;
De samengeperste lucht daarom op de
verkeerde plaats het lichaam verliet;
Dit een concentratiestoornis tot gevolg
had;
Hij daardoor een enorme slag in de
(verontreinigde) lucht gaf;
Fred van der Molen deze techniek spontaan volgde;
Deze techniek waarschijnlijk beter tot zijn
recht komt in een (bubbel)bad;
Donata van Asselt Cees van Dijk heeft
gered van een wesp met boze bedoelingen;
Donata maar al te goed weet
wat de gevolgen van zo’n boze
wesp kunnen zijn;
Cees van Dijk zijn toastjes wat
muf waren;
Deze toastjes waarschijnlijk uit de tijd waren dat er nog geen uiterste houdbaarheidsdatum op vermeld stond;
Hij ook overheerlijke pikante toast bij zich
had;
Cindy van der Molen zich vervolgens afvroeg wat daar de uiterste houdbaarheidsdatum van was;
Cees bij het inslapen en ontwaken zijn
neus gebruikt;
Zijn mede slapers daarom gelukkig geen
wekker nodig hadden;
Er op de zaterdagavond weer een spette(Vervolg op pagina 14)
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rende feestavond georganiseerd was;
Adri Verlaan bij het dansen
met Helmi zo uit zijn dak ging
dat zij spontaan haar hakken
verloor;
Adri vervolgens maar verder
ging met Donata van Asselt;
De hakken van Donata echter ook niet bestand waren tegen de zwier en zwaai
technieken van Adri;
Men zich hardop af begon te vragen wat
Adri met hakken heeft;
Het niet uitgesloten moet worden geacht
dat hij persoonlijke belangen heeft bij de
plaatselijke hakkenbar;
Er iedere morgen in het hotel stevig gekleid werd;
Cees op de zondagochtend te weinig materiaal had voor een bloemenvaas;
Hij toen maar een asbak gekleid heeft;
Monica van Tricht op de feestavond een
prachtige avondjurk had aangetrokken;
Zij echter de schoenen en kousen vergeten was;
Zij toen maar d’r gympen aan heeft getrokken en een grijze en zwarte kous
heeft geleend;
Daphne Kroes eveneens mooie avondkledij had aangetrokken;
Zij zich echter na één opmerking van
Cees direct om ging kleden;
Tijdens de wandeltocht naar het hotel er
een regenbui is gevallen;
Ton Oosthoek, Adri de Kruijff en Rina
Roeten het nodig vonden om even in een
abri te gaan schuilen;
Deze abri echter in een dalletje stond
De sandalen van Ton niet hoog genoeg
waren om het water tegen te houden;
Spoedig ook de schoenen van Adri en Rina de hoge waterstand niet meer konden
tegenhouden;
Monica van Tricht een lekkere pizza heeft
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gegeten;
Deze pizza groter was dan d’r
maaginhoud;
Zij weggooien toch wel zonde
vond;
Zij het restant toen maar opgestuurd heeft
naar een minder bedeeld land;
Peter Smeets na afloop van het zaterdagmiddag concert gezellig met Marjan de
Goede en Sandra Reusink heeft zitten
klet1 praten;
Peter na afloop tegen Marjan en Sandra
heeft gezegd dat hij niet had gedacht dat
hij zo gezellig met hun kon klet… converseren;
De dames hem dit niet in dank hebben afgenomen;
Peter dit tijdens het partijtje midgetgolf
aardig heeft moeten ontgelden;
Tijdens de terugreis Hans van ‘t Veer
vond dat Monique Rieken wel erg veel lawaai maakte;
Peter Rieken hierop aangaf dat hij elke
maandag naar PVO kwam voor zijn rust;
At Hooft zijn marsboekje in Denemarken
heeft laten liggen;
Dit bij At onderhand een gewoonte gaat
worden;
Erica Hamming in het weekend van Denemarken toch wel enkele kilootjes zwaarder moet zijn geworden;
Dit tot gevolg had dat zij aan het begin
van de eerstvolgende repetitie op de stoel
ging zitten en spontaan er doorheen zakte;
Helmi Sanders onlangs na afloop van de
repetitie zo druk in gesprek was met Marjan de Goede dat zij vergat het koffertje
dicht te doen nadat zij haar klarinet had
ingepakt;
Dit koffertje natuurlijk niet dicht bleef toen
zij hem even later op pakte;
De EBK op 15 september weer meege(Vervolg op pagina 15)
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daan heeft aan het blaaskapellenfestival
in Austerlitz;
Daartoe zo rond de klok van 12.30 de hele club (met de nodige aanhang) zich had
verzameld bij het PVO-gebouw.;
Sven, het 5-jarige kleinzoontje van At
Hooft, wist te vertellen dat hij harder kon
lopen dan Opa;
Dit volgens Opa natuurlijk niet waar was;
Sven Opa toen uitdaagde om een wedstrijdje hard te lopen;
Opa allerlei smoesjes verzon om dat toch
maar niet te doen;
Sven toen wist te vertellen dat Opa een
mietje was (nana nanana);
Opa later die dag in Austerlitsz
Sven heeft omgekocht met
een ijsje;
Sven dit ijsje alleen kreeg als
hij wist te vertellen dat opa
GEEN mietje was;
Sven dit (voor de duur van het ijsje) wel
wilde toegeven.;
PVO op 16 september een optreden heeft
gegeven in de binnentuin van De Residence Souvereine (het vroegere Braam
Hage);
In die tuin het geluid zo goed terug komt
dat je zelfs het indrukken van de ventielen
goed kan horen;
Ester Bakker daar op de nog nieuw ruikende vloerbedekking een prachtige
goudkleurige knoop zag liggen;
Zij het niet na kon laten deze toch op te
pakken;
Deze knoop echter aan de vloer vast bevestigd zat;
Leo Schambach daar een plastic flesje
water bij zich had met een spuitmond eraan zodat hij tijdens het blazen even snel
een slokje water in zijn mond kon spuiten;
Leo tussen het spelen door “snel”even
een straaltje water in zijn mond spoot;
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Dit echter met “behoorlijk wat”geluid gepaard ging;
Leo daar zo van schrok dat hij zijn mond
snel dicht deed nog voordat hij stopte met
knijpen in het flesje;
het water toen bijna via zijn neus naar binnen ging;
Ondergetekende niet mee is geweest
naar Denemarken;
Er ondanks dat toch veel wistudatjes van
Denemarken zijn opgetekend;
Uit privacy overwegingen ik de naam van
de persoon die de (meeste) aantekeningen heeft gemaakt niet bekend zal maken;
Leo Schambach bij de repetitie van 9 oktober ongeveer een kwartier te laat binnen
kwam;
Hij daar ongetwijfeld een goede reden
voor heeft gehad;
Peter Rieken toch maar zo vrij was geweest om al vast te beginnen met de repetitie;
Leo daarom zo zachtjes en onopvallend
mogelijk naar zijn plek toe liep;
De onopvallendheid van Leo zo groot was
dat iedereen het opviel dat Leo binnen
kwam;
Hij in het (onopvallend) voorbijgaan ook
nog even de lessenaar van Daphne Kroes
ondersteboven liep;
In de loop van de avond iedereen het
“Soldatenkoor uit FAUST” uitgedeeld
kreeg;
De kleintjes nog wel eens over het hoofd
gezien worden;
Raymond Roeten daarom “misdeeld”was;
Hij vervolgens verongelijkt
vroeg of er voor hem nog
een trompetpartij was en dat
hij anders wel zou gaan zingen;
Retze Faber zonder te kijken, in een sier(Vervolg op pagina 16)
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lijke boog naar achteren greep, en zonder
te verblikken of verblozen een tenor partij
van “Soldatenkoor uit FAUST” uit zijn tas
greep en bij Raymond op de lessenaar
plaatste, nog voordat Raymond met
zijn ogen had kunnen knipperen;
¢ De ogen van Raymond van verbazing bijna op steeltjes gingen staan;
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

Moppenpagina
Het zal de mensen die onze PVO website
regelmatig bezoeken opgevallen zijn dat er
steeds meer nieuwe pagina’s bijkomen. Zo
ook de Moppenpagina. Het is een pagina
met moppen die over het algemeen ‘door de
beugel’ kunnen. Ook leuke zoekplaatjes (in
kleur en derhalve niet geschikt voor afdrukken in PVO-nieuws) en filmpjes komen voor.
Voor de mensen zonder internet hier een
kleine bloemlezing van de moppen:
Zegt een baas tegen een blonde werkneemster:
"Je werkt hier nu al een week en er is nog
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niets zinnigs uit je handen gekomen.
Je hoeft hier maandag niet terug te komen"
Zegt het blondje: Dank U baas, tot dinsdag.
Een Belg komt bij Blokker en ziet een thermosfles staan, hij vraagt aan de verkoopster:
"Wat is dat?" "Nou", zegt de verkoopster:
"Dat is een thermosfles, alles wat je er koud
instopt, blijft koud en alles wat je er warm instopt, blijft warm." "Ik neem er een", zegt de
Belg. Terug gekomen in België, neemt hij de
thermosfles mee naar z'n werk, en zijn collega's vragen: "Wat is dat?" Dus hij zegt: "Dat
is het nieuwste uit Nederland, een thermosfles, alles wat er warm in gaat, blijft warm en
alles wat er koud ingaat, blijft koud." Vraagt
zijn collega: "Wat heb je er nu inzitten?" Zegt
die Belg: "2 koppen koffie en een magnum!"
Een man komt bij de dokter. Hij legt een
briefje op de tafel met daarop de tekst: "Ik
kan niet praten." "Oké", zegt de dokter, "leg
je hand maar op de tafel." De man legt zijn
hand op tafel en de dokter slaat keihard met
een hamer op de duim van de man.
"Aaaaaah!", roept de man en trekt gauw zijn
hand terug.
De dokter legt de hamer weer weg en zegt:
"Kom volgende week maar terug, dan oefenen we de letter B!"
Het is zwart en als het uit de boom valt, is je
kachel stuk...
Je kachel.
Vrienden staan achter je, daarom zie je ze
nooit.
Hoe knipoogt een ambtenaar?
Hij doet één oog open.
Leo Schambach
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De klos…
In juli 2002 kunnen we de klos van Leo
Schambach lezen en weten we wie er in de
volgende PVO-nieuws de klos is, namelijk
Sandra Ruesink. Maar ik zelf (Sandra) lees
hier gewoon over heen. Tot Leo op maandag 7 oktober naar mij toekomt met de vraag
waar mijn klos blijft. Ik schrik hier natuurlijk
van: was ik dan aan de beurt? Waarop hij
het PVO nieuws van juli mij onder de neus
duwt. En ja hoor, daar stond het dan: ik ben
inderdaad de klos. Ik was natuurlijk al veel te
laat, want het moest voor 1 oktober al ingeleverd zijn. Wanneer ga ik dit nu doen dan,
want Leo zit eigenlijk alleen nog maar op
mijn verhaal te wachten. Dan toch maar kijken of we daar dinsdagavond nog even een
momentje voor kunnen vinden.
Nou, daar zit ik dan… hoe zal ik eens beginnen? Je begrijpt natuurlijk wel dat ik Leo
Schambach erg dankbaar ben dat ik nu de
klos ben.
Ik zal dan maar eens beginnen met mezelf
voor te stellen. Ik ben Sandra Ruesink, geboren op 13 mei 1975 in Winterswijk. Na 2
jaar op de blokfluit gespeeld te hebben, koos
ik voor de trompet. Hoewel de muziekvereniging Eendracht uit Winterswijk eigenlijk bugels nodig had, maar ik bleef bij mijn besluit.
Daar heb ik natuurlijk eerst in het leerlingenorkest gezeten en na een paar jaar mocht ik
dan naar het grote orkest. Deze muziekvereniging was het helemaal voor mij. Vrijdagavond was mijn muziekavond en daar kwam
niets en niemand aan.
Nadat ik de Pabo in Doetinchem heb afgesloten, was ik nog steeds vastbesloten om
mijn hele leven in Winterswijk zo door te blijven gaan. Totdat ik merkte dat er in de Achterhoek geen vast werk voor mij te vinden
was. En elke keer maar invallen als er een
juf of meester ziek was, had ik geen zin in.
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Dus dan ga je verder kijken en ik heb in de
zomer van 1999 3 maanden in Zeist gewerkt. Daar merkte ik dat het buiten de Achterhoek ook wel leuk was en zo ben ik dan
uiteindelijk in Soest terecht gekomen. En nu
werk ik dus al 2½ jaar als juf van groep 1 op
basisschool De Bron. Eerst heb ik op een
kamertje in Spakenburg gewoond, omdat ik
in Soest geen woonruimte kon krijgen. Na 8
maanden (oktober 2000) ben ik aan de Stationsweg in Soest komen wonen. Daar huur ik
nu een bovenverdieping, maar ik ben eigenlijk al weer op zoek naar een ruimere woning. Eind 2000 ben ik dan ook bij PVO gekomen. In het begin ging ik nog elk weekend
naar Winterswijk, want daar had ik nog mijn
andere muziekvereniging zitten. Maar omdat
het bij PVO al gauw goed voelde, heb ik dat
al vrij snel los kunnen laten. En nu weet ik
dat ik het prettiger vind om bij PVO te zitten,
dan bij de Eendracht. Ik moet wel toegeven
dat ik even aan het niveauverschil moest
wennen, maar ik merkte al snel dat ik het fijner vind om op dit niveau te spelen. De muziekstukken zijn minder zwaar en de druk is
wat minder, waardoor je meer ontspannen
speelt. Ook de sfeer bij PVO vond ik al heel
snel prettig; je komt er als vreemde makkelijk tussen en de humor is ook op en top aanwezig. Dus eigenlijk kun je hieruit concluderen dat PVO het nu helemaal voor mij is.
PVO, bedankt!
Naast mijn werk op basisschool De Bron en
PVO heb ik ook al goede vrienden in Soest
leren kennen, waarmee ik in het weekend
veel leuke dingen doe. Ik heb dus nu mijn leven hier en kom eigenlijk alleen voor mijn
ouders en een enkele verjaardag nog af en
toe in Winterswijk.
Zo dit was mijn verhaal en ik geef de klos nu
door aan iemand die net zo lang bij PVO zit,
namelijk mijn collega Helmy Sanders.
Sandra Ruesink.
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Dure uniformen.........
U heeft er al iets over kunnen lezen in het hamerstukje: PVO verschijnt binnenkort in het
nieuw!
Een nieuw uniform, professioneel vervaardigd
dat er stijlvol en mooi uitziet. U mag het gerust
weten.....dat heeft wel een paar Euro's gekost.
Maar het is ook echt de moeite waard!

Verjaardagen
Ook dit keer een zeer grote lijst van jarigen bij
PVO. Als u trouwens op de site: http://
welcome.to/pvo kijkt, ziet u deze jarigen ook
op de betreffende dag verschijnen.
Alle jarigen, namens de redactie van PVO
nieuws: van harte gefeliciteerd !!

Naam

Jarig

Om ervoor te zorgen dat iedereen er even netjes uitziet hebben we besloten om ook voor iedereen een wit overhemd aan te schaffen.
Om er zeker van te zijn dat alles even wit is;
dat de boorden gelijk zijn, dat ze goed passen
en de modellen ook aansluiten bij het nieuwe
uniform. Dat witte overhemd wordt uw persoonlijk eigendom. Maar PVO is geen filantropische
instelling........aan dit overhemd hangt een
prijskaartje. Het valt overigens mee:
voor € 13.61 (incl.btw) bent U de trotse eigenaar van dit overhemd. Weest U er zuinig op;
dan gaat het lang mee!

Jan de Jong

1-10

Peter v.d. Brink

2-10

Vincent Herfst

5-10

Marcel Reulen

7-10

Toon Beijer

9-10

Retze Faber

12-10

Daniëlla Kooy

12-10

Esra van de Berg

12-10

Adrie de Kruijf

14-10

Jelmer Nuijten

16-10

Overigens is dat niet het enige kostenplaatje.
Om er zeker van te zijn dat iedereen "als een
goed huisvader" met het uniform omgaat, wordt
er een borgsom gevraagd. Deze borgsom
wordt gebruikt om "een eerste reserve-potje"
op te bouwen voor klein onderhoud en voor regelmatige chemische reiniging (stomen) van de
uniformen. Bovendien hopen we alle leden
hiermee te overtuigen van de waarde van het
uniform. Dat nieuwe pak kost ruim € 300.-!
Daar mag toch -denken wij- een soort garantie
tegenoverstaan. Een garantie in de vorm van
een waarborgsom.....

Dick Hesselink

17-10

Peter Smeets

23-10

Auke Rubingh

24-10

Timothy Loos

24-10

Irma Metternich

13-11

Rineke van der Baan

14-11

Milou Akkerman

17-11

Eefje Dost

25-11

Leo Verlaan

28-11

Harrie Herfst

29-11

Mocht U er ooit over denken om bij PVO weg
te gaan (ik kan het mij haast niet voorstellen),
dan krijgt U natuurlijk uw waarborgsom terug
als het uniform weer netjes wordt ingeleverd.

Sandra Bruinekreeft

30-11

Peter Smeets
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Nieuws van de Evenementencommissie
VOLKSSPELEN.
Ook dit jaar heeft PVO weer meegedaan met
de Volksspelen. Helaas, veel topsporters van
PVO waren nog op vakantie, maar het is toch
gelukt om een team op de been krijgen. En wat
voor een team. Geen enkele inspanning was
teveel. Het ene na het andere spel werd met
veel enthousiasme en plezier gedaan. En dat
werd beloond. Van de 72 teams die meededen
behaalde ONS TEAM de 29e plaats. Een topprestatie van deze jonge sporters. En de
coach...die is al gevraagd om naar Korea te komen !!

KERSTBINGO.
Op zaterdagvond 14 december 2002 wordt er
in het pvo-gebouw een Kerstbingo georganiseerd. De toegang is voor alle leden van PVO
met hun gezin, familie, vrienden en kennissen.
Er zijn prachtige prijzen te winnen en nog veel
meer leuke dingen. Zoals u van ons gewend
bent is er nu ook weer iets "bijzonders" te beleven. Over de verdere gang van zaken wordt u
op de hoogte gehouden. Het inschrijvingsformulier zal zo spoedig mogelijk worden uitgedeeld. Wij hopen ook dit jaar weer op een grote
opkomst.

FEESTAVOND.
Ja, u zult wel zeggen "eindelijk weer eens een
feest". De bedoeling is om op 8 of 15 maart
2003 een daverende feestavond te houden.
Om toch nog een winters gevoel te hebben
wordt het een "TIROLER" avond met alles erop
en eraan!!! Ook hierover wordt u op de hoogte
gehouden.
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SOLISTENCONCOURS leden pvo.
Ja, dit jaar geven wij u al heel vroeg aan wanneer het solistenconcours voor onze leden
wordt gehouden. Dus kan er vanaf nu volop
worden gerepeteerd. De datum is ZATERDAG
12 APRIL 2003 !!!
Evenementencommissie PVO
Cees van Dijk.

Europerikelen
Drie PVO-leden besloten onlangs om met
elkaar één cadeau te kopen, toen zij naar een
verjaardagspartijtje van een
gemeenschappelijke kennis gingen. Vol goede
moed stapten zij een winkel binnen en zochten
iets heel leuks uit. Het presentje werd keurig in
cadeaupapier verpakt en er werd een mooi
lintje omheen gedaan. Onder het toewensen
van veel succes ermee werd hen een bedrag
van € 30,00 in rekening gebracht, waarop elk
een biljet van € 10,00 op de toonbank legde en
vervolgens de winkel verliet. Tot zover niets
bijzonders.
Maar toen kwam het:
Juist op het moment dat de winkelier een
andere klant wilde gaan helpen, bemerkte hij
tot zijn schrik een verkeerde prijs te hebben
berekend. Het geleverde artikel kostte n.l.
slechts € 25,00. Hij riep zijn bediende, stelde
deze 5 euromunten ter hand en gaf hem
opdracht onze leden snel na te lopen en hen
het teveel betaalde bedrag terug te geven.
De bediende, nog niet geheel vertrouwd met
de nieuwe geldwaarden, rende het drietal na,
maar bedacht onderweg dat hij geen kans zag
om vijf euro's over drie personen te verdelen.
Slim als hij was stak hij daarom maar twee
euro's in eigen zak en volstond met het
teruggeven van één euromunt aan ieder.
Helaas, nu zitten wij met de problemen! Ga
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aar na:
Betaald werd in totaal:
Teruggegeven werd:

3 x € 10,00 = € 30,00
3 x € 1,00 = € 3,00
-------

Onze leden betaalden dus:
(3 x € 9,00) = € 27,00
De bediende stak € 2,00 in eigen zak =
€ 2,00
--------€ 29,00
Totaal:
Waar is nu die ene euro gebleven ? Het bestuur roept alle collega-muzikanten op om ernaar
te
zoeken, want hij moet wel boven water komen ! Mocht u hem niet kunnen vinden, dan zal er
niet moeilijk over gedaan worden wanneer u hem uit eigen zak wilt bijbetalen. Onze
penningmeester is wel bereid om de muntjes in ontvangst te nemen en ze dan als
kasversterking te boeken. De zoekresultaten zien wij met belangstelling tegemoet!
Zendt uw oplossing naar één van de emailadressen van de redacteuren van PVO nieuws. U
mag natuurlijk de oplossing ook aan één van ons overhandigen. De prijswinnaar wordt door
loting uit de goede oplossing gehaald.

Muziek maken op een prei-viool
Uit de Telegraaf van 4 september 2002:
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P .V .O .’ s H a p - e n B la a s r u b r ie k

TAPAS VAN VLEES, CHORIZO EN OLIJVEN.
Ca. 12 minuten bereiden.
Snack voor 4 personen.
250 gr. Varkensoester, ½ eetl. Olijfolie, 1 theel. Tijm, (liefst verse) 4 plakken chorizo van
½ cm. Dikte, 100 gr. Knoflookolijven (zonder pit).

1.
2.
3.

4.

Snijd het vlees in blokjes, Meng ze met ½ eetl. olie en de tijm en laat het buiten de
koelkast op temperatuur komen.
Snijd de plakken chorizo in vieren.
Bak de blokjes vlees en de chorizo in een hete anti-aanbakpan, op halve stand en
bak zachtjes rondom bruin en rosé van binnen (ca. 7 minuten). Schuif het vlees
tijdens het bakken over de bodem.
Voeg de olijven toe en bak ze 2 minuten mee. Warm serveren in een schaaltje,
geef er cocktailprikkers bij.

Flip wenst U een smakelijk eten.

