
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 alweer het 68e nummer van PVO 
nieuws. Tijdens iedere muziek-
uitvoering hier in Soest lopen we 
tegen het fenomeen aan waar onze 
voorzitter uitgebreid op ingaat in zijn 
hamerstuk. Nieuwsgierig geworden ? 
Gewoon omslaan en lezen !  Verder 
geeft Daniëlla Kooy haar “klos” door 
aan het nieuwste lid van PVO. 
Nieuwsgierig geworden wie dat is ? 
Gewoon omslaan en lezen.  
Denkt u aan de Tiroler Avond op 15 
maart ? Formulier graag zsm depo-
neren in de daarvoor bestemde bus 
in het gebouw.  Verder is onze Leo 
Vertellingen weer uiterst inventief 
geweest in het nauwkeurig omschrij-
ven van de vele voorvalletjes en ge-
beurtenissen rond onze vereniging. 
 
Veel leesplezier, 
 
Leo en Marcel. 

Januari 2003  Nummer 68 

AG&DA 

Leo Schambach Marcel Reulen 

Ir. Menkolaan 17 Da Costalaan 6 

3761 XJ Soest 3768 GH Soest  

Tel: 035-6024193  035-6028673 

Werk: 020-6291725  030-2152418 

Fax: 084-2209569   

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:  

31 maart 2003 

Soester Muziekvereniging          Patientia Vincit Omnia 

Wanneer Wat Waar 

Ma 3/3 Ledenvergadering PVO gebouw 

Za 15/3 Tiroler-Avond (zie laatste 
pagina !)  

PVO gebouw 

Za 5/4 Studieochtend Harmonie PVO gebouw 

Za 12/4 Solistenconcours PVO PVO gebouw 

Wo 30/4 Optreden Harmonie + Slag-
werkgroep (ochtend) 

Bunschoten/
Spakenburg  

Ma 5/5 Bevrijdingsconcert Harmo-
nie + Slagwerkgroep  

Verzetsplein of Maria
-kerk Soest  

Zo 18/5 Theeconcert Vijverhof 

Za 17/5 Solistenconcours Slag-
werkgroep 

Huizen 

Do 22/5 Avondvierdaagse Harmo-
nie + Slagwerkgroep 

Soest 

Laatste week 
mei 2003 

Anjercollecte Soest 

Vr 13/6 Repetitie. In plaats van 
maandag 9 juni (tweede 
pinksterdag) 

PVO gebouw 

Za 14/6 Groot Goois Blazers En-
semble  

(evt uitwijk naar za-
terdag 13/9) 
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ING Bank Soest 
 

Van Weedestraat 10 

3761 CE Soest 

Telefoon: 035-6096511 
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Hamerstukje................... 
 
“Een eigen huis………” iedereen kan deze hit van Gordon 
wel een beetje meezingen. Voor sommige mensen is dat 
“eigen huis” een droom; voor heel erg veel mensen is het 
een feit: zij hebben een eigen huis; en een enkeling heeft 
er zelfs twéé!   
 
PVO hoort tot de (gelukkige) categorie die er zelf een 
heeft: een eigen huis. In dagelijks taalgebruik heet dat 
huis: “t gebouw”. Als een PVO-er zegt: ik ben naar “t ge-
bouw”, dat bedoelt hij of zij het PVO-gebouw.  Maar “t 
gebouw” is al genoeg.  
En dat is voor een vereniging een rijk bezit: repeteren 
wanneer je maar wilt; een feestje, vergadering of bijeen-
komst wanneer je maar wilt.  
Opslag en berging waar je maar wilt.  
Geen zaal bespreken, geen zaalhuur….je kunt er altijd 
terecht! 
 
Maar er is ook onderhoud, schoonmaak en het kost wel 
wat: verwarming, energie, schilderwerk, een rot raamko-
zijn, een lekkende CV, een nieuwe deur……. Gelukkig 
hebben we een groep vrijwilligers die zich daar keihard 
voor inzet: een schilder, een CV-monteur, een loodgieter 
en een paar (heel erg) handige vrijwilligers. Wekelijks zijn 
deze mensen –als er geen muziek wordt gemaakt – in de 
weer om “t gebouw” in goede conditie te houden. 
 
En toch zijn we niet tevreden!  Want al zijn we rijk met dat 
gebouw: een concert, een uitvoering geven…..dat kan 
daar niet. Daarvoor is het weer te klein; ontbreken er 
voorzieningen als een goede garderobe, een podium en 
een ruimte waar gepauzeerd kan worden. Op zoek dus 
naar een geschikte zaal om een concert te geven. 
� C-3……. is te klein; daar past het orkest met slag-

werkgroep niet in. 
� Een kerk…….lijkt mij niet geschikt voor een popu-

lair concert met orkest en slagwerk. 
� Een aula van een school…….. alleen het Griftland 

College is beschikbaar en daarom ook bijna altijd 
“volgeboekt”. Een grote toneel- feest- of concert-
zaal…….ontbreekt in Soest. 

� De recreatieruimte van tehuizen als Molenschot, 
Hoog Soestdijk of Klarinet: nagenoeg altijd in ge-

bruik door het tehuis zelf of te klein voor slagwerk 
en orkest.  

Kortom: er is weinig beschikbaar voor een harmonieor-
kest van 40 muzikanten en een slagwerkgroep van nog 
eens 15 slagwerkers! 
 
De gemeente Soest is ons onlangs tegemoet gekomen 
en stelde de raadzaal ter beschikking. Daar waren we blij 
mee….maar het ging ook maar net! We hebben er met 
plezier gespeeld en het klonk er goed. De gemeente stel-
de zelfs koffie en thee beschikbaar!  Maar -ondanks de 
beste bedoelingen- het is geen theater- of concertzaal 
met faciliteiten. 
 
In Baarn is een prachtig theater met alle voorzieningen: 
De Speeldoos. In Soesterberg is het officierscasino bijna 
een echt theater, maar –bij uitzondering- alleen gegund 
aan Odeon. 
 
De gemeente Doorn discussieert op dit moment over een 
“kulturhus” naar Scandinavisch model. (We kennen dat: 
ook onze muziekvrienden “Kadence” in het Deense Ran-
ders kunnen voor hun uitvoeringen terecht in een “Fritid-
center” = vrijetijds centrum). Misschien wordt het hoog 
tijd, dat we ook in Soest weer eens gaan nadenken over 
een “theater”, een “Kulturhus”, waar PVO terecht kan 
voor een concert.  
 
En niet alleen PVO,  ook Chorus Line, The Messengers, 
het Motet-en Madrigaal Koor, het Soester Byzantijns 
Kleinkoor, het Soester Kinderkoor, het Soester Mannen-
koor Apollo, de verschillende kerkkoren, toneelvereniging 
De Rietpluim en toneelvereniging Utile Dulci. 
En ik weet zeker dat er nog meer (amateur)verenigingen 
zijn, die graag gebruik zouden willen maken van een 
“Kulturhus”. 
 
Toch de politiek maar weer eens bewerken? 
 
Wie doet er mee? 
 
 
 
Peter Smeets 
Voorzitter PVO. 
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De klos, de klos, wie is er 
de klos ? 

Ik ben nog maar zeer kort lid van PVO, 
maar speel vanaf mijn 11e klarinet. Tjon-
ge zeg, wat was ik apetrots toen ik op 

mijn 16e mijn eigen klarinet kreeg. Tot mijn 20e 
jaar heb ik bij de Stedelijke Harmonie in Har-
derwijk gespeeld. Daarnaast speelde ik in het 
schoolorkest en kwam lx per week op de mu-
ziekschool. Nadat ik op kamers ben gegaan in 
Zwolle heb ik de draad verder opgepakt bij de 
harmonie aldaar. Dit heb ik ongeveer twee jaar 
volgehouden, want “studeren” (HEAO) en wer-
ken in het weekend (bij de Eemhof in de hore-
ca) was toch lastig te combineren. 

Na mijn studie ben ik in ‘96 naar Utrecht ver-
huisd (samenwonen met mijn vriend Robert). 
Daar ben ik weer lid geworden van een harmo-
nie. Inmiddels wonen we alweer 2 jaar in Soest 
(waar we voorlopig ook niet meer weg willen). 
En zodoende ben ik bij PVO terechtgekomen, 
omdat ik het leuk vind om muziek te maken en 
om nieuwe mensen te leren kennen. 

In het dagelijks leven ben ik Hoofd Administra-
tie bij Struik Foods in Voorthuizen. Van de blik-
ken soep, hotdogs, dotbreaks en nog veel 
meer lekkere dingen. Kortom: 
ik breng mijn dagen aan mijn 
bureau achter de computer 
door, met mijn gedachte bij de 
cijfers (voor velen een nacht-
merrie, voor mij een top job). 
Het is een leuk bedrijf waar 
geen dag hetzelfde is, vol ver-
rassingen. 

Naast mijn werk vind ik het 
ook leuk om te studeren. In-
middels heb ik de Hofam afgerond (naast je 
werk nog 2 jaar “genieten” van het student 
zijn). Verder zal ik binnenkort met een cursus 
Engels moeten beginnen (niet mijn favoriet, 
volgens diverse collega’s kunnen zij dit dus ho-

ren (?)). 

Vroeger zwom ik veel (3x per week), en hij ge-
legenheid ging ik surfen of schaatsen, maar 
door omstandigheden moet ik het op dit gebied 
wat rustiger aan doen. Maar ach, als je werkt 
dan heb je toch iets minder vrije tijd heb ik ge-
merkt. Verder vind ik het heerlijk om een boek 
te lezen (vraag me niet naar titels of schrijvers), 
of een tijdschrift door te bladeren of gewoon 
eens met je gedachte op nul voor de tv te han-
gen. 

Nou ik hoop dat jullie, mij, de West Friese 
(geboren in Wieringerwaard 12-10-72), Harder-
wijkse, Zwolse, Utrechtse, en nu Soestse meid, 
zo iets beter hebben leren kennen. 

De volgende KLOS geef ik door aan de nieuw-
ste leden van PVO en dat zijn er twee: Alexan-
der en Thomas  Bosman van de Slagwerk-
groep.   

Daniëlla Kooy 

Repetitie schema BBB 
 
Hieronder staan de repetitie dagen 
van onze Big Band Blow. We starten 
om 21:15 op de onderstaande donder-
dagen: 

� 13 februari 
� 27 februari 
� 13 maart 
� 27 maart 
� 10 april 
� 24 april 
� 8 mei 
� 22 mei 
� 5 juni 
� 19 juni 
� 3 juli 
� 17 juli ??? 
Uitknippen en op het prikbord of in 
agenda bewaren ! 
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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 



Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Pagina: 6 Juni 1999  Januari 2003 

 

 

ZALMFILET MET ROOMKAAS EN  

BASILICUM UIT DE MAGNETRON 

 
 Hoofdgerecht voor 4 personen. 

 Voorbereiden ca. 10 minuten, bereiden ca. 10 minuten. 

 

 Benodigdheden: 1 citroen, 4 takjes verse basilicum, 4 gedroogde tomaatjes op olie, 4 ver-

se zalmfilets van ca. 150 gram, 100 gram verse roomkaas, zout, vers gemalen peter en 2 

eetlepels vloeibare margarine. 

 

 Bereiding:  

1.  Boen de citroen goed schoon en rasp er 2 theelepels gele schil dun af. Hak de basili-

cum en gedroogde tomaatjes fijn. Meng in een kommetje de geraspte citroenschil met 

de basilicum en gedroogde tomaatjes door elkaar. 

2. Snijd de zalmfilets overlangs  doormidden. Leg de onderste helften naast elkaar in 

een lage ovenschaal. Strooi er zout en peper over. Bestrijk ze met roomkaas en ver-

deel driekwart van het basilicummengsel erover. Leg de andere zalmstukken erop en 

strijk de rest van het basilicum erover uit. Sprenkel de margarine erover. 

3. Dek de schaal af met magnetronfolie. Verwarm de zalmfilets ca. 10 – 12 minuten op 

driekwart van het vermogen (ca. 525-600 Watt). Keer de schaal twee a drie keer een 

kwart slag. 

4. Lekker met aardappelpuree of pasta en tomatensalade. 

 
Variatie op zalm.    Variatie op verse roomkaas. 

- Kabeljauwfilet    -      verse roomkaas met kruiden 

- roodbaarsfilet     -      verse geitenkaas 

- verse roomkaas met mierikswortel 

 

 

Dit gerecht kunt U eventueel ook in de oven bereiden. Dek de schaal af met aluminiumfolie en verwarm het 

gerecht ca. 15-20 minuten in een (voorverwarmde) oven van 175 graden. 

 

 

 

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  
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¢ DonatE van Asselt eigenlijk DonatA van As-
selt heet; 

¢ Op 14 december de feestcommissie weer de 
jaarlijkse bingo heeft georganiseerd; 

¢ Er dit keer ook een barbecue (onder het af-
dak) bij was; 

¢ Erica Hamming zoveel haast had om van de 
barbecue weer naar binnen te komen dat zij 
de drempel bij de branddeur even over het 
hoofd zag; 

¢ Zij vervolgens languit over de vloer schui-
vend naar binnen kwam; 

¢ Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt bij A.P. van 
Doorn de Big Band 
en de Blaaskapel 
een optreden heeft 
verzorgd; 

¢ Er tijdens die kerst-
markt ook erwten-
soep geserveerd 
werd; 

¢ Fred van der Molen 
het niet kon laten 
om tijdens het spe-
len tussendoor snel 
enkele hapjes van 
deze overheerlijke 
dampende erwtensoep te nemen; 

¢ Hans van ‘t Veer dit voorbeeld snel deed 
volgen; 

¢ Deze erwtensoep spoedig zorgde voor een 
overmatige aanvoer van (valse) lucht waar-
door enkele onherkenbare noten werden ge-
blazen; 

¢ Tijdens de repetitie Peter Rieken aangaf dat 
blaasinstrumenten van nature vals klinken; 

¢ Onze trombonist Willem van de Born daarbij 
keek met een blik van “eindelijk erkenning” 

¢ Peter zich vervolgens haastte om te zeggen: 

“behalve bij de trombone, daar ligt het aan 
de blazer”. 

¢ De EBK op zaterdag 21 december voor het 
3e achtereenvolgende jaar een kerstuitvoe-
ring heeft gegeven in het Hilversumse win-
kelcentrum Kerkelanden; 

¢ Cees van dijk die zaterdagochtend in paniek 
Fred van de Molen opbelde om te vragen of 
wij niet een optreden hadden in Kerkdriel of 
zo; 

¢ Fred vervolgens Cees geruststelde en heeft 
uitgelegd dat het bij de Albert Heijn in het 
Hilversumse winkelcentrum Kerkelanden 
was; 

¢ Cees vervolgens omstreeks 12.00 uur bij de 
AH in Kerkelanden stond waar geen EBK te 
zien was; 

¢ Hij daarom aan personeel van de AH vroeg 
waar “de blaaskapel” was; 

¢ Hij daarop verwezen werd naar de kantine 
van de AH alwaar hij een andere blaaskapel 
trof; 

¢ Cees, helemaal van slag (ja, echt waar), we-
derom en in nog grotere paniek Fred belde 
met de vraag of het wel echt bij de AH was; 

¢ Fred dit wederom bevestigde; 
¢ Toen Cees zei dat hij helemaal niemand van 

de EBK zag, Fred besefte dat Cees reeds bij 
de AH stond; 

¢ Fred hem vervolgens uit de droom heeft ge-
holpen door te vertellen dat hij ruim op tijd 
was en dat het optreden om 15.00 uur be-
gon; 

¢ Toen Cees hem vroeg wat hij nu al die tijd 
moest doen Fred hem heeft geadviseerd 
vast te beginnen; 

¢ Cees hierdoor toch wel langdurig van slag is 
geweest; 

¢ Hij enkele dagen later onderweg naar huis 
even wat boodschappen ging doen in het 
winkelcentrum Overhees; 

¢ Hij zijn auto op de parkeerplaats van het 
winkelcentrum parkeerde (ongeveer 50 me-
ter van zijn huis); 

(Vervolg op pagina 8) 
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¢ Hij na het bood-
schappen doen lo-
pend naar huis is 
gegaan; 

¢ De paniek  de vol-
gende dag wederom 
toesloeg toen hij zijn 
auto niet voor zijn 
deur zag staan; 

¢ Voor de kerstvakan-
tie werd medege-
deeld dat de eerste repetitie in het nieuwe 
jaar op maandag 6 januari 2003 was; 

¢ Ton Oosthoek, Adrie de Kruijf en Raymond 
Roeten op maandag 31 december voor de 
deur van het (gesloten) PVO-gebouw ston-
den om te repeteren; 

¢ Ate Hooft regelmatig een hengeltje uitwerpt 
om later (tijdens verjaardagen enzo) toch 
maar groots te kunnen vertellen hoe groot 
zijn visvangst weer was; 

¢ Ondergetekende onlangs Hennie Hooft bij 
de viskraam zag 
staan om weer eens 
een lekker visje te 
kopen; 

¢ De vangst van At 
kennelijk toch niet 
groot genoeg is om 
zo af en toe die gro-
te mond van een 
klein visje te voor-
zien; 

¢ Nu wij nieuwe uniformen hebben de oude 
allemaal ingeleverd worden om vervolgens 
naar een goed doel te versturen; 

¢ De oude pakken reeds goed verpakt en bij-
na verzonden waren toen Auke Rubing er-
achter kwam dat hij zijn 15 jarig lidmaat-
schap speldje van PVO er op had laten zit-
ten; 

¢ De dames van de kledingcommissie de al-
dus goed verpakte uniformen toen maar 
weer uitgepakt hebben totdat ze het speldje 

hadden gevonden; 
¢ De familie Sanders afgelopen jaar zowel in 

de zomer als rond de kerst op vakantie zijn 
geweest; 

¢ Zij daarvoor een mooie auto voorzien van 
een krachtige dieselmotor ter beschikking 
hebben; 

¢ Met deze auto dus al vele 
malen (dieselolie) getankt 
is; 

¢ Afgelopen zomer Ad San-
ders in het verre buiten-
land voor de afwisseling 
de benzineslang in de 
(diesel)tank heeft gehan-
gen; 

¢ Hij hier pas achter kwam toen de tank ge-
heel met benzine gevuld was; 

¢ Helmi Sanders toen al d’r charmes in de 
strijd heeft moeten gooien om enkele men-
sen zover te krijgen de dieseltank weer af te 
tappen; 

¢ Ad en Helmi afgelopen kerst 
met dezelfde auto weer met va-
kantie naar het verre buitenland 
zijn geweest; 

¢ Er wederom in het buitenland 
(diesel) getankt moest worden; 

¢ De tank reeds meer dan half 
gevuld was toen…. 

¢ De charmes ‘s winters bij bittere 
kou toch wat moeilijker in de strijd gegooid 
kunnen worden dan ‘s zomers; 

¢ Peter Rieken vindt dat sommige muzikanten 
tijdens het spelen van lange noten helemaal 
niets laten gebeuren, 

¢ Peter ze zelfs niet eens kan horen denken!!! 
¢ Erica Hamming voor het nieuwjaarsconcert 

behoorlijk gespannen was voor het spelen 
van haar solo op de dwarsfluit; 

¢ Een van de medemuzikanten bij wijze van 
troost even met een hand over d’r rug streel-
de; 

¢ Dit bij Erica kennelijk zo’n ontspannend ef-

(Vervolg van pagina 7) 

(Vervolg op pagina 9) 
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fect te weeg bracht dat spontaan d’r bh 
bandje uit de sluiting sprong; 

¢ Bas Metternich onlangs een nieuwe auto ge-
kocht heeft; 

¢ Hij met deze auto op een koude winterse 
januaridag bij Esther en Werner Bakker op 
visite is geweest; 

¢ Hij na verloop van tijd ook wel weer naar 
huis wilde; 

¢ Hij daartoe naar zijn auto liep en met de af-
standsbediening de portieren van het slot 
wilde  halen; 

¢ Wat hij ook probeerde, de portieren niet van 
het slot gingen; 

¢ De schuld hiervan al spoedig bij de winterse 
kou werd gelegd; 

¢ De hele voorraad 
aan slot ontdooien-
de en aanverwante 
middelen (en dat 
zal niet weinig ge-
weest zijn) bij Wer-
ner uit de garage 
gesleept werd; 

¢ Dit alles tot geen enkel bevredigend resul-
taat leidde; 

¢ Er uiteindelijk  slechts één mogelijkheid over 
bleef; 

¢ De portieren met de afstandsbediening VAN 
HET SLOT AF te halen in plaats van hem 
OP HET SLOT TE ZETTEN; 

¢ Riekje van Tricht traditiegetrouw rond febru-
ari op wintersport vakantie gaat 

¢ Riekje  bij het controleren van d’r skispullen 
erachter kwam dat ze haar skibroek kwijt 
was; 

¢ De skivakantie reeds besproken was en zij 
dus maar een nieuwe skibroek gekocht 
heeft; 

¢ Zij ook nog even bij de stomerij langs moest; 
¢ Tot haar verbazing haar skibroek daar in het 
rek hing; 

¢ Deze skibroek daar sinds vorig jaar februari 
al hing; 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen. 
  
Vorige keer is het de PVO redactie ontschoten 
dat er een aantal mensen jarig waren geduren-
de de looptijd van dat PVO nieuws. Om het 
goed te maken worden deze jarigen alsnog 
aangehaald. Allen namens de redactie van 
PVO-nieuws van harte gefeliciteerd ! 
 

(Vervolg van pagina 8) 

Naam    Jarig 
Donata van Asselt  4-12 
Yonne Geldof   6-12 
Marjan de Goede-Oonk 9-12 
Helmi  Sanders  10-12 
Suzanne Uyland  11-12 
Brian van de Ruit  13-12 
Mathijs Hasebos  13-12 
Chantal de Groot  20-12 
Erica Hamming  24-12 
Mikey Haijen   5-1 
Bertus Veldkamp  8-1 
Hettie Verlaan  11-1 
Cindy v.d. Molen  12-1 
Els Witkamp   12-1 
Sylvia Dazelaar  14-1 
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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 buffetten 

 
 Winkel geopend op:  

 

 Donderdag , Vrijdag en Zaterdag 

 Birkstraat 49, Soest.  

 Telefoon: 035-6012477 



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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Op- Overslag en Distributiecentrum
Kryptonweg 7, 3812 RZ Amersfoort

Tel: 033 – 4637444, Fax: 033 - 4633494

PVO Nieuws verschijnt 6 x per jaar in een oplage van 
250 stuks. Het blad wordt verspreid onder de leden 
en donateurs van de Muziekvereniging PVO. 
 
Neem contact op met de heer Hooft 
telefoon: 035-6021685 voor informatie over tarieven 
en mogelijkheden.  
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Tiroler Avond 
 

Op zaterdagavond 15 maart 2003  
verplaatsen we ons naar de bergen 

van “TIROOL”.  
 
 

 
Geheel in “sfeer” brengen wij u een avond om (ook nu weer) nooit te vergeten. 
 
Gezelligheid en “verrassingen” (bieeeeeeertje !!!) zijn deze avond troef. 
 
Veel gaan we u niet vertellen over deze avond, u moet het zelf ZIEN !! 
 
Omdat de voorbereidingen veel tijd kosten en wij graag willen weten op hoeveel 

“Heidy’s und Peters “ wij kunnen rekenen vragen wij u om onderstaand 

strookje zo snel mogelijk in te vullen en in de “bus” in het PVO-gebouw te depone-
ren   
 
De kosten van deze avond bedragen € 2,50 per persoon 

 

 

 

 

 

 Naam :  _________________________________ 
 
 
 
 

 Aantal personen:  _____________ 


