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Hamerstukje...................
Geschiedenisles en een blik
vooruit……………
PVO werd op 3 januari 1899 opgericht.
En daarmee zijn we de op één na oudste vereniging in Soest.
Een vereniging van 104 jaar oud…..best een
redenen om trots op te zijn.
De “eerste plaats” wordt onomstotelijk bezet
door het Groot Gaesbeeker Gilde..
Want al sinds 1360 wordt er geschreven over
het gilde in Soest, dat betrokken was bij de verdediging van Soest.
643 jaar geleden……..
Nóg verder de geschiedenis in en we komen in
het jaar 1029. In dat jaar wordt er gesproken
over Soest of Zoyst. Even rekenen en we constateren dat Soest volgend jaar 975 jaar bestaat! Dat wordt dus feest!
Een feest zonder muziek is nauwelijks denkbaar…..
Ja hoor…..PVO is al benaderd om mee te
doen met de festiviteiten. En natuurlijk doen we
dat! We zullen zeker een rol spelen in een Taptoe, die in juni 2004 wordt gehouden.
En als de historische optocht door Soest trekt,
zal PVO voorop lopen in de stoet.
Bovendien kunnen er een aantal PVOaktiviteiten meedraaien in de programmering
van het feest.
Kortom…..PVO is er weer bij.
Iets meer weten over de PVO-aktiviteiten in
2004?

In de Petrus & Pauluskerk geven we op
vrijdag 9 januari een Nieuwjaarsconcert
samen met het Goois Operette Gezel-
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schap;
Op woensdag 5 mei geven we voor het 3e
achtereenvolgende jaar een Bevrijdingsconcert;
In het weekend van 20 – 23 mei
(Hemelvaarts-weekend) komen onze
Deense muziekvrienden uit Randers
weer naar Soest. Mogelijk openen we samen met “Kadence” een nieuw seizoen in
Openluchttheater Cabrio, is “Kadence”
te horen op de Ambachtenmarkt en varen we over De Eem naar Spakenburg.
Op donderdag 26 augustus staat de Gilde
-tent bol van de musical-melodieën.
Plannen en voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang!
En uiteraard zijn we weer te horen en te
zien op verschillende locaties in Soest als
er iets “te vieren is”.

Zoals al eerder gezegd: PVO is er weer bij!
Peter Smeets
Voorzitter PVO.

De klos, de klos, wie is er de
klos ?
Naam: Rineke v.d. Baan
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Drummen en paardrijden
Drummen doe ik 3 jaar, ik heb 2 jaar bij de muziekschool op een drumstel gedrumd. Daar heb
je privé les. Daarna ben ik naar PVO gegaan,
omdat ik het leuker vindt om met z’n allen te
drummen. Paardrijden doe ik 1½ jaar, ik rijd op
manege de Boshoeve. Ik zit in groep 8 en hou
van kletsen. Ik geef de klos door aan: Inge
van der Peijl !

Juni 1999 2003
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PVO doet mee met de Gildespelen van het GGG.

Het is onderhand een traditie aan het worden: De
muzikanten van PVO (oud en jong) doen mee met
de Gildespelen die traditioneel op de zaterdagmiddag tijdens de Gildefeesten van het Groot Gaesbeeker Gilde worden gehouden. Dit keer had ons
opperhoofd Cees van Dijk twee teams geronseld,
natuurlijk met mooie zinvolle namen getooid: Één
team met de naam: “De hele noten” en het andere
met de naam: “De …. Noten” .
Zoals altijd met dit soort festijnen bestaat een team
uit 7 personen met een coach. Voor de hele noten
was dat in dit geval Leo Verlaan, omdat hij pijn in
zijn rug had. Ik denk dat het geval dat Leo geen pijn
in zijn rug had, hij ook coach van het team was geweest. Voor de halve noten was natuurlijk Cees van
Dijk de inspirerende coach. Schrikt u niet, op de foto
staat ook mevr Jaarsveld (de moeder van Riekje) zij
heeft niet meegedaan met de spelletjes! Riekje en
haar moeder hebben gezorgd voor het mooie T-shirt.

De hele én de halve noten bij elkaar

Het parcours bestaat uit twaalf spelletjes waaraan
twee teams tegelijk mee kunnen doen. Iedere sessie
worden 4 spellen afgewerkt, waarna je 3 kwartier tot
een uur pauze krijgt voordat de volgende sessie begint. In die pauze kun je wat eten of drinken, aan de
bijgaande foto’s kunt u zien dat er alleen maar gezond
spul naar binnen wordt gewerkt.
Toevallig startten beide teams op dezelfde tijd, zodat
we elkaar niet aan konden moedigen. Ook begon
ieder team met een ander spel. Natuurlijk waren er
fans: diverse leden van PVO kwamen een kijkje nemen en moedigden ons aan. Wanneer u de foto’s op
het internet bekijkt (http://welcome.to/pvo) zult u zien
dat de spelletjes varieerden van moeilijkheidsgraad.
Toen de laatste serie spellen waren gestart, waren
de halve noten bezig met de Pyramide en de hele
noten moesten met het geweer schieten op een doel
hoog in de lucht. En toen gebeurde het:………...
……….onze Helmi Sanders stapte over de rand van
de pyramide heen en kwam daarbij ten val. Ze
kwam erg raar terecht want haar been draaide als
een soort wokkel. Cees van Dijk, als coach, had dat
(Vervolg op pagina 5)
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(Vervolg van pagina 4)

niet

Helmi, namens de redactie van PVO nieuws: Beterschap !

Verjaardagen

meteen in de gaten en wilde Helmi overeind trekWe hebben weer een heel rijtje leden die gedurenken om toch vooral maar het spel te hervatten,
de de looptijd van dit PVO nieuws jarig zijn of jarig
maar al gauw bleek dat Helmi echt geen kant op
kon. Natuurlijk zijn wij gestopt met de Gildespelen
Voornaam Voegwoord Achternaam Jarig
Anke
Verlaan
18-6
en hebben ons met z’n allen om Helmi ontfermd.
Piet Rademaker zou haar auto ophalen die, Helmi
Yvonne
Kantebeen
19-6
wees richting Birkstraat, daar ergens zou staan.
Leo
Schambach
22-6
Toine
de
Jong
25-6
Arme Helmi was helemaal de draad kwijt, want de
Adri
Verlaan
27-6
auto stond dus helemaal aan de andere kant. En
Luuk
van
Dijk
29-6
Piet maar zoeken. Na veel heen en weer gepraat
tussen de aanwezige EHBO-ers en de ambulanceMevr.
Verlaan
29-6

dienst kwam er uiteindelijk toch een ambulance opdagen. Normaal gesproken is het niet gepast als je
slachtoffers van ongelukken vanuit allerlei hoeken
en gaten filmt of fotografeert. Maar ondergetekende
kreeg van diverse mensen die Helmi goed kennen
de verzekering dat Helmi dit juist op prijs zou stellen. Zo kwam het dat de ambulance chauffeur tegen Riekje van Tricht (die meereed met de ambulance naar Amersfoort) zei: “Wat een rare man is
dat, die alles staat te filmen” . Riekje heeft nog een
poging gedaan om het uit te leggen, of dat helemaal gelukt is weet ik niet. In het ziekenhuis bleek
dat er gelukkig niets ernstigs aan de hand was. De
spieren waren alleen wat uitgerekt en dat is (nog
steeds) erg pijnlijk. Helmi loopt op dit moment alweer, hetzij alleen rechtuit. Aan belangstelling heeft
Helmi geen gebrek gehad, getuige het aantal bossen bloemen in de woonkamer en kaartjes bij haar
op de schoorsteenmantel.

Judith
Alexander
René
Suzan
Marcel
Ilse
Riekje
Jos
Mineke
Kirsten
Tim
Dhr.
Fred
Peter
Inge
Willem
Johan
Thom
Michael
Jan
Vincent
Marcel
Toon
Retze
Daniëlla
Esra
Adrie
Jelmer
Dick
Thomas
Peter
Timothy
Auke
Irma
Rineke
Milou

van

van

v.d.
van
van der
v.d.
van der

van
v.'t
de

van de
de

van der

Verhoeks
Bosman
Braaksma
Stralen
Gieskens
Smeets
Tricht
Achterberg
Noot
Ruit
Stralen
Steen
Molen
Rieken
Peyl
Overeem
Grift
Lit
Veer
Jong
Herfst
Reulen
Beijer
Faber
Kooy
Berg
Kruijf
Nuijten
Hesselink
Bosman
Smeets
Loos
Rubingh
Metternich
Baan
Akkerman

10-7
13-7
15-7
16-7
16-7
19-7
19-7
27-7
28-7
5-8
6-8
9-8
9-8
24-8
29-8
12-9
14-9
21-9
24-9
1-10
5-10
7-10
9-10
12-10
12-10
12-10
14-10
16-10
17-10
22-10
23-10
24-10
24-10
13-11
14-11
17-11
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TV SERVICE TON UYLAND
Verhuur geluidsinstallaties
Reparatie en verkoop TV/Video
Schoutenkampweg 43, 3768 AA Soest
Tel
035-6017398
Fax
035-6027498
Email tvuyland@tref.nl
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titie van de blaaskapel kwam zodat hij na afloop
lekker een borreltje kon drinken;
In het PVO-gebouw aangekomen hij erachter
kwam dat zijn saxofoon nog thuis stond;
Hij vervolgens aan Helmi Sanders de autosleutels vroeg om gauw even zijn saxofoon op te
halen;
Hij vervolgens 3 keer de straat
heen en weer gelopen was op zoek
naar Helmi d’r auto;
Cees na 10 minuten terug kwam,
waar zij in hemelsnaam d’r auto
had staan;
Helmi d’r auto voor de deur van het
PVO-gebouw had staan;
Helmi echter voor de verandering een keer de
andere auto mee genomen had;
PVO zondag 17 mei een optreden heeft gegeven in de Vijverhof op de Klarinet;
Het optreden in tegenstelling tot hetgeen op de
activiteiten kalender stond, vervroegd was van
15.00 uur naar 14.30 zodat iedereen omstreeks
14.00 uur aanwezig moest zijn om in te spelen;
Dit reeds meerdere maandagen daarvoor aan
een ieder mondeling bekend was gemaakt;
Irma Metternich om 14.30 uur aan kwam omdat
dat de tijd was die op de activiteitenkalender
stond vermeld;
De EBK op 5 juni voor het verpleeghuis De
Beukenhof in Loosdrecht een lekker warm en
zonnig buitenoptreden heeft gegeven.
Tijdens dit optreden iedereen van een lekker
kopje koffie werd voorzien;
Alleen Hans van ‘t Veer overgeslagen werd;
Vervolgens bij iedereen tijdens
het spelen een heerlijk glaasje
fris of flesje bier naast zijn stoel
werd gezet om toch maar die
dorstige kelen te spoelen;
Hans van ‘t veer, nadat zijn mond zo droog was

¢
¢

¢
¢

¢
¢

¢
¢
¢
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geworden dat hij niet meer kon tuffen, gretig gebruik wilde maken van dat overheerlijke koele
flesje bier;
Hij zich daarom na afloop van een muziekstuk
snel omdraaide om dat heerlijk koele flesje bier
te vatten, waar de condensdruppeltjes inmiddels langs de buitenkant van het flesje naar beneden liepen, om vervolgens met zijn hoofd een
weinig achterover gekanteld de hals van dat
flesje aan zijn mond te zetten zodat dat kostelijke goudgele vocht sprankelend en licht kolkend door die gortdroge keel zou vloeien en
daarna, als uiting van opperste genot een luidkeels “aargh” voor een ieder ten gehore wilde
brengen als ware het de mooiste klank die ooit
uit zijn hoorn had geklonken of zou gaan klinken$.;
...Zijn voet eerder bij dat flesje was dan zijn
hand...;
Er vervolgens een geluid uit
de keel van Hans ten gehore
werd gebracht waarvan een
ieder mag hopen dat een
dergelijk geluid nooit uit de
hoorn van Hans geproduceerd zal worden en waarvan ik ook geen poging zal wagen dat te omschrijven daar mijn vocabulaire en geestelijke inventiviteit daarvoor bij
lange na niet toerijkend is en ons Romeins alfabet domweg niet de juiste (mede)klinkers bezit
om enige vergelijking van deze keelklank aan
het papier toe te vertrouwen;
Een flesje bier leeg gelopen kan zijn voordat je
$. gezegd hebt;
Peter Rieken onlangs tijdens de repetitie alle
blazers wilde horen die in een aangegeven
maat GEEN jj noten had staan;
Erica Hamming WEL jj noten had staan en
prompt WEL mee speelde;
Vervolgens Peter alle blazers wilde horen die
WEL jj noten in de aangegeven maat hadden
staan;
Jan de Jong GEEN jj noten had staan en vervolgens WEL mee speelde;
Erica en Jan waarschijnlijk te veel noten op hun
zang hebben gehad;
Peter Rieken tijdens de repetitie zo af en toe
aangeeft dat mensen foute noten blazen.
(Vervolg op pagina 8)
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¢ Dit bij de repetitie van de blaaskapel kennelijk

niet het geval is.

¢ Er volgens Adri Verlaan alleen af en toe zo ont¢
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zettend gelogen wordt tijdens het blazen;
Peter Rieken onlangs aan het orkest vroeg om,
om wille van zijn gemoedsrust, bepaalde noten
vol uit te spelen en niet naar de volgende noot te
laten zakken;
Peter vervolgens bij het spelen van de American
Folk Suite aan Fred van der Molen vroeg waarom hij de laatste noot niet speelde;
Fred dit niet deed omdat die noot er ook niet
stond;
Fred even later die noot wel speelde;
Peter zich hardop afvroeg of die noot er nu wel
stond;
Fred ontkennend antwoordde, maar dat hij die
noot speelde om wille van Peter zijn gemoedsrust.
Cees van Dijk en Helmi Sanders onlangs de
nieuwe kleding voor de EBK zijn gaan uitzoeken;
Cees van Dijk de route via de routeplanner helemaal had uitgezocht;
In de auto onderweg daar naartoe Helmi voor de
zekerheid aan Cees vroeg of hij de route wist;
Cees heel kordaat antwoordde: Ja hoor, ik heb
hem helemaal uitgeprint; A2 richting Den Bosch,
bij Boxtel eraf en dan richting Liempde;
Helmi daarop zei: Liempde???, we moeten naar
Limmen, bij Castricum... in Noord Holland!!!!
De motorclub van PVO, MC Easy-Blow, afgelopen Hemelvaart een lang weekend naar België is
geweest;
Marijke Verlaan al spoedig zadelpijn kreeg achterop die goeie oude BMW uit 1966;
Zij vervolgens bij Willem Overeem achterop de
motor is gegaan alwaar spoedig de zadelpijn verdween;
Leo Verlaan nu eindelijk toestemming heeft gekregen om een nieuwe(re) motor te kopen;
Leo toch wel heel blij was met deze “gouden tip”
van Cees van Dijk
Adri Verlaan onlangs met veel enthousiasme aan
Cees van Dijk vertelde dat hij een nieuwe motor
had gekocht;
Cees direct zeer belangstellend vroeg wat voor
een motor dat dan wel was;
Adri daarop spontaan en zonder te lachen mede-
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deelde dat het een Black en
Decker was….. voor zijn
schuurmachine;
Het station de plek is waar de
meeste fietsen worden gestolen;
Monica echter wel heel vreemd
op keek toen haar fiets er nog
wel stond maar het zadel eraf
gejat was;
Dit kennelijk het enige van haar fiets was dat op
de zwarte markt nog te verkopen was;
Adri de Kruijff zeer trots is op zijn inmiddels al
weer 1 jaar oude kleinkind;
Hij onlangs met veel trots vertelde dat zijn kleindochter al naar hem toe komt zodra ze zijn stem
hoort;
Toon Beijer daarop wist te vertellen dat
(sommige van) zijn kleinkinderen direct weg gaan
als ze zijn stem horen!!!!

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

TE KOOP:
Yamaha electronisch orgel
Model C-35 Prijs: € 100,-Tel: Ate Hooft, 06-22632463
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Optreden Eemlander Blaaskapel bij de Gildefeesten
Ieder jaar is dit een weer terugkomend optreden, het zondagochtend concert verzorgd door de Eemlander
Blaaskapel. Dit jaar wel heel bijzonder, we hebben nog nooit zoveel publiek in de tent gehad !
Ook was er door Ruben Smeets
iets speciaals met het geluid uitgehaald, waardoor we vooral
onszelf goed konden horen spelen. Dat werkt bijzonder fijn en
we hebben denk ik wel één van
onze beste concerten gegeven
ooit !
Door onze kapelmeester, Adri
Verlaan, was weer een gevarieerd programma opgesteld.
Voor een aantal van de leden
van de Blaaskapel was dit extra
zwaar, omdat ze al om 09:00 ’s
ochtends de Gildemis ondersteunden als Koperensemble
van PVO. Ook het feit dat dit het
eerste optreden na de vakantie
was, waardoor de lippen nog
niet geheel in vorm waren telde
natuurlijk mee.
Desondanks hebben we vanaf
ongeveer 12:00 uur tot ongeveer
14:30 (met natuurlijk een paar
kleine pauzes) heerlijk kunnen
musiceren.
Het was het laatste optreden
van De Eemlander Blaaskapel in
het oude uniform. Op 18 september wordt het nieuwe uniform uitgereikt, natuurlijk in dezelfde kleurstelling als het oude,
maar dan iets frisser groen. U
kunt dit nieuwe uniform overigens bewonderen tijdens het
optreden van de Eemlander
Blaaskapel tijdens het Blaaskapellenfestival in Austerlitz op 21
september (we spelen daar om
14:30 uur, toegang gratis !)
Leo Schambach

Juni 1999 2003
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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
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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
Ereprijsstraat 59
3765 AD Soest
Postbus 410
3760 AK Soest
Telefoon 035-601 95 60

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.

Op- Overslag enDistributiecentrum
Kryptonweg 7, 3812 RZAmersfoort
Tel: 033 – 4637444, Fax: 033 - 4633494
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P .V .O .’s H a p - e n B la a s r u b r ie k

GROVE MOSTERDSOEP.
Koken in de magnetron.
Verwarm 2 eetlepels boter ca. 1 minuut in een open magnetronschaal op 700 Watt. Roer er met een garde 2 eetlepels
bloem en 8 dl. Groentebouillon (tablet) door. Verwarm alles
afgedekt ongeveer 10 minuten op 700 Watt.
Roer er 1 kleine prei in ringen, 1 dl. Slagroom en 4 eetlepels
grove mosterd door.
Verwarm de soep afgedekt nog 5 minuten op 700 Watt. Verdeel de soep over 4 kommen en garneer eventueel met tuinkers.

Flip wenst U een smakelijk eten.

