
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 ! 
 
Geheel vergeten om in het vorige 
PVO nieuws het speciale stukje te 
plaatsen wat Ton Uyland ingezon-
den heeft nav zijn 50e verjaardag 
eerder dit jaar. Zo zie je maar Ton, 
nu sta je zelfs op de voorpagina van 
PVO nieuws ! Het geplande solisten-
concours is vanwege gebrek aan 
belangstelling verplaatst naar het 
najaar. U wordt op tijd op de hoogte 
gebracht van de nieuwe datum: Stel 
de organisatoren niet teleur en schrijf 
massaal in ! 
Denk ook aan de formulieren die 
ingeleverd moeten worden bij Jan de 
Jong voor het weekend met de 
Denen op 20 mei. Verder nog: De 
kledingvoorschriften voor de musical. 
 
Veel leesplezier, 
Leo en Marcel. 
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Ir. Menkolaan 17 Da Costalaan 6 
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Werk: 020-6291725  030-2152418 

Fax: 084-2209569   

Email:  Email:  
Leo.Schambach@hccnet.nl  h.m.reulen@wanadoo.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:  

30 juni 2004  

Soester Muziekvereniging                 Patientia Vincit Omnia 

Wan-
neer 

Wat Waar 

Za 15/5 Optreden WBAWWW: 
Brandweerkazerne (16:30 

uur) 

Baarn 

Ma 17/5 Anjer collecte Soest 

20 mei  
t/m 23 
mei 

Denen op bezoek bij PVO (zie 
elders in dit nummer) 

Soest 

Wo 26/5 Optreden WBAWWW: De Bron 
(19:00 uur) 

Soest 

Do 17/6 Optreden EBK: Intocht 
avondvierdaagse de 

Beukenhof (19:30 uur) 

Loosdrecht 

3 t/m 6 
juni 

Motorweekend MC Easy Blow NL/BE/GE 

Do 10/6 Intocht Avondvierdaagse Soest 

Vr 11/6 Taptoe 975 jaar Soest Soest 

Za 12/6 Repetitie voor musical (gehele 
dag !)  

PVO Gebouw 

Za 19/6 Historische optocht 975 jaar 
Soest  

Soest 

Zo 22/8 Optreden Gilde Soest 

Wo 24/8 Optreden EBK: Internationaal 
Dansfestival 

Soest 

Do 26/8 Musicaluitvoering in Gildetent Soest 



Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Pagina: 2 Mei 2004 

Hamerstukje 
 

Hooi op je vork. 
 
Ik hoor het mijn vader een aantal jaren geleden nog 
zeggen: “Neem toch niet zoveel hooi op je vork” 
Dat was in een periode dat ik zo hoog nodig carrière 
wilde maken in mijn werk; maar ook  thuis mijn 

huis wilde verbouwen; en ook nog bestuurslid was 

van een tweetal stichtingen , secretaris van een ver-
eniging en pogingen deed om twee kinderen zo 
goed mogelijk op te voeden. 
Ik zat daar aan te denken, toen ik de agenda zat voor 
te bereiden van de komende bestuursvergadering en 
ook de Agenda van het PVO-Nieuws voor mijn 
neus had liggen. 
 

Nemen we met PVO niet een beetje teveel hooi op 

de vork? 
 
Want 30 april waren we te zien in Bunschoten/
Spakenburg; 5 mei speelden we een Bevrijdings-

concert op het Verzetsplein; 20-23 mei zijn we gast-
heer van Kadence (onze muziekvrienden uit Dene-
marken) en op 10 juni halen we de wandelaars van 
de Avondvierdaagse in. 
11 Juni zijn we te horen en te zien op de Taptoe 
t.g.v. Soest 975-jaar en op zaterdag 12 juni lopen 
we voorop in de Historische Optocht. 
Een week later is onze Big Band te horen in de Van 
Weedestraat en tijdens de Gildefeesten speelt de 
Eemlander Blaaskapel de sterren van de hemel en 
zijn we ook als orkest met drumband present. 
Donderdag 26 augustus hebben we een belangrijke 
rol tijdens de Musical-avond in de Gildetent en in 
november doen we –op uitnodiging van het Lucht-
macht Mannenkoor- mee aan een concert in de Pe-
trus & Pauluskerk. 
 
En het is niet alleen maar muziek maken: ook de 
nodige voorbereidingen en organisatie vragen nogal 
wat tijd en energie. 
De muziekcommissie werkt onder hoogspanning 
om alle arrangementen voor de musical gereed te 
maken; de voorbereidingscommissie vergadert we-

kelijks over de organisatie van dit spektakel; de 

werkgroep Denemarken treft alle voorbereidingen 
voor een gastvrije ontvangst en een bijzonder pro-
gramma en de meeste muzikanten repeteren zelfs op 
zaterdag samen met de koren. 
Twee bestuursleden hebben de organisatie voor het 
Bevrijdingsconcert nagenoeg afgerond en weer vier 
andere PVO-ers zijn druk doende om de Taptoe ge-
stalte te geven. 
Een werkgroep is bezig met de organisatie van een 
“Open Dag” en twee anderen zijn al begonnen met 
de eerste voorbereidingen voor het Nieuwjaarscon-
cert in 2005. 
En elke maandagavond, dinsdagavond en donder-
dagavond klinkt er muziek in het PVO-gebouw...... 
 
Ja....we hebben erg veel hooi op onze vork geno-
men. 
Maar gelukkig nog net niet “teveel”. 
Want het plezier, het enthousiasme en de inspan-
ning stralen er vanaf! 
En dat is een goed gevoel. 
 
Peter Smeets 
Voorzitter PVO 
 

DE KLOS……... 
Met dank aan Riekje van Tricht, ben ik nu de klos 
om mijn verhaaltje te vertellen. 
Wel nu, ik ben Piet Rademaker, de partner van 
Riekje en 49 jaar oud.  
Van beroep ben ik magazijnbeheerder bij een be-
drijf dat tankwagens en speciale voertuigen voor de 
brandstoftransport voor de luchtvaart en defensie 
maakt.  
Mijn hobby’s zijn naast muziek maken, knutselen 
en sinds kort ook motorrijden.  
Ik ben geboren in Baarn in een nogal muzikale fa-
milie. Mijn moeder speelde orgel, mijn vader Es 
Bas, mijn oudste broer trombone en mijn jongste 
broer bugel.  
Mijn vader en broers waren lid van muziekvereni-
ging Concordia-Voorwaarts (later Convo) in Baarn. 

(Vervolg op pagina 3) 



Het logische gevolg was dat ik op 7 jarige leeftijd 
maar op muziekles ging. Na een trompet, cornet, 
hoorn en trombone, ben ik uiteindelijk op een bari-
ton  terechtgekomen. Dit instrument bespeel ik nu 
nog met veel plezier, daarom heb ik een aantal ja-
ren geleden een eigen instrument gekocht. Net na 
mijn 8e verjaardag mocht ik voor het eerst optre-
den, natuurlijk op koninginnedag. In 1981 ben ik 
naar Soest verhuisd, maar bleef lid in Baarn.  
Toen Piet Daalhuisen, destijds dirigent bij PVO, in 
Baarn ook dirigent werd, is mij een aantal malen 
gevraagd te helpen bij concerten en optredens van 
PVO. Ook hielpen PVO-ers in Baarn, zodat ik de 
vereniging al goed kende. Na een minder plezierige 
tijd ben ik gestopt in Baarn en heb een aantal 
maanden geen muziek meer gemaakt. Piet Daalhui-
sen en Ate Hooft belden mij: Fred van der Molen 
(mijn muzikale buurman) moest in dienst, kun je 
ons zolang helpen? Het kriebelde weer en ik heb ja 
gezegd.  
Het duurde niet lang voordat Joop Oversteegen mij 
benaderde om Fred zijn plek op te vullen bij de 
Eemlander Blaaskapel. Na de diensttijd van Fred 
kon van stoppen geen sprake meer zijn, ik hoorde 
er zo bij. De gezellige sfeer, de ontspanning, de 
goede vrienden maakten mijn beslissing niet moei-
lijk en werd ik lid in 1987. Het duurde dan ook niet 
lang voor ik gevraagd werd om in de jubileumcom-
missie voor het 90-jarig bestaan van PVO plaats te 
nemen met Cees van Dijk en Adrie de Kruijf. Naast 
de harmonie en de Eemlander Blaaskapel is er het 
koperensemble, de W.B.A.W.W.W. band en het 
smartlappenorkest “de Sjalotjes” waar ik in mees-
peel. Verder help ik bij de organisatie van o.a. de 
taptoe en diverse evenementen. Dit alles heeft tot 
gevolg dat er veel contact is met de leden en weinig 
vrije tijd overblijft. Dit werk ik zelf in de hand, 
maar heeft mij na een moeilijke privétijd er wel 
door gebracht. Zelfs had dit tot gevolg dat ik nu 
met Riekje in een andere muzikale familie ben te-
rechtgekomen. Zoals er meer relaties binnen PVO 
zijn ontstaan.  
 
Ik hoop nog lang van deze club lid te mogen zijn 

en draag met genoegen de klos over aan:  

Raymond Roeten. 
 
Groeten,  
Piet Rademaker.  

 
Dodenherdenking 4 mei 2004 
Gebruikelijk is inmiddels dat Occasional Brass 
(een aantal koper-muzikanten uit de gelederen van 
PVO) ieder jaar muzikaal de herdenking van de 
slachtoffers van de tweede wereldoorlog begeleidt. 
Sinds vorig jaar wordt om 19:30 uur gestart met 
een stille tocht vanaf het Nassauplantsoen/
Beatrixlaan. De stoet is als volgt samengesteld: 
voorop twee tamboers van PVO (normaal gespro-
ken is er ook een afvaardiging van het Groot Gaes-
beeker Gilde, dit keer laat het Gilde verstek gaan 
wegens een pelgrimage naar Ierland), daarachter  
een afvaardiging van de diverse comités, de burge-
meester en de politie, daarachter de vaandels van 
de verschillende scoutinggroepen,  vervolgens een 
afvaardiging van de scouts, de blazers van PVO, 
het mannenkoor Apollo met daarachter als laatste 
alle overige deelnemers aan de tocht. Langzaam 
gaat het in ongeveer 15 minuten van Nassauplant-
soen naar het Verzetsplein., voorop lopen Daphne 
Kroes en Mathijs Hoebe, zij geven met  statige 
trommelslagen het tempo aan.   
Rond 19:45 wordt er gestart: “Zum Sanctus” van 
Occasional Brass, gevolgd door zang van Apollo. 
Vervolgens spreken de voorzitter van het Oranjeco-
mité en de burgemeester, gevolgd door een zang-
stuk van Apollo. Daarna geeft Adri Verlaan het 
signaal voor 2 minuten stilte. In deze 2 minuten 
worden de slachtoffers van de tweede wereldoorlog 
niet alleen in Soest, maar in geheel Nederland her-
dacht. Om 20:02 wordt door Adri met stalen zenu-
wen het taptoesignaal gespeeld, waarna de eerste 
twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld  en 
gezongen worden. Besloten wordt met de kransleg-
ging en het defilé langs het monument.  
 
Leo Schambach. 

(Vervolg van pagina 2) 
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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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Aankleding Musical 
 
Hieronder volgen wat algemene zaken met betrekking tot de aankleding van de nummers voor het musi-
calevenement op 26 augustus 2004. 
 
Kledingvoorschriften: 
Alle orkestleden van PVO zijn in het zwart met eventueel witte accenten (witte sjaal, witte bloem, witte 
das, hier en daar een loshangende witte blouse/overhemd). 
De dirigent van PVO is ook in het zwart met eventueel wit accent. 
 
Alle koorleden (behalve Kinderkoor) en Animato zijn als basis in het zwart gekleed. Dit mag zijn: lange 
zwarte broeken en rokken, korte rokken met dikke zwarte panty er onder. Zwart shirt/zwarte blouse. Het 
is dus NIET de bedoeling dat er korte rokken met blote benen, lichte panties gedragen worden. 
 
Iedere vereniging moet weten in wat voor sfeer en tijdsbeeld hun stuk/stukken zich afspeelt/afspelen. De 
vereniging zorgt in principe zelf voor aanvullende attributen bij het stuk. Het is de bedoeling dat Ab en 
Roos Faas begin mei (waarschijnlijk in de week van 3 t/m 7 mei) bij de verschillende verenigingen tij-
dens een repetitie langs komen om te kijken hoe alles er uit komt te zien. Zij maken zelf de afspraak met 
jullie. Ook de dirigenten zijn als basis in het zwart gekleed met per stuk eventueel een bijbehorende ac-
cent. 
Suggesties (eigen inbreng is natuurlijk van harte welkom): 

Let op: er is geen tijd om echt uitvoerig om te kleden. Zorg dat alles praktisch is. 
 
Voor het Kinderkoor is het volgende bedacht 
Hamelen: Kinderen komen in pyjama/nachthemd 
Lion King: kinderen worden geschminkt/maskers 
 
We willen tijdens de Generale Repetitie op 12 juni ook het schminken uit proberen. Mocht iemand nog 
goede schminkers weten dan hoor ik dat graag want er zijn een hele boel Lion Kingetjes die geschminkt 
moeten worden op de 26e!  
 
Esther Bakker (namens het organisatiecomité Musicalhighlights) 

Phantom maskers (in de hand), zwarte capes 

Grease zwart, leren jasjes, gel in het jaar voor de jongens, fel gekleurde strikken voor de meisjes 

Hair jaren zestig accessoires 

Cabaret bolhoedjes  

My Fair Lady parasolletjes, kantenbloesjes met opstaande kraagjes, bontjes, moffen 

West Side Story dames: zwierige rokken (grote sjaals kunnen ook als rok fungeren), gekleurde sjaaltjes om de hals  
heren:mouwloze t-shirts in broek, zonnebrillen, vetkuiven, kammetjes die steeds gebruikt worden 

Les Miserables rode/witte/blauwe accenten, franse vlaggen 

Lion King Chorusline: basis zwart met bijvoorbeeld afrikaans getinte sjaals 
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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 

Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Pagina: 7 Juni 1999  Mei 2004 

Op- Overslag en Distributiecentrum
Kryptonweg 7, 3812 RZ Amersfoort

Tel: 033 – 4637444, Fax: 033 - 4633494

PVO Nieuws verschijnt 6 x per jaar in een op-
lage van 250 stuks. Het blad wordt verspreid 
onder de leden en donateurs van de Muziek-
vereniging PVO. 
Neem contact op met de heer Hooft 
telefoon: 035-6021685 voor informatie over 
tarieven en mogelijkheden.  
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 Deens bezoek bij PVO. 
 
Enige jaren terug is onze muziekvereniging begonnen met een muzikale uitwisseling. Na enig zoeken is 
een enthousiast ensemble “Kadenz” geheten gevonden. Deze club vindt zijn oorsprong vanuit de Deense 
Spoorwegen en ze zijn dan ook gehuisvest in het station van Randers in Noord Denemarken.  
 
PVO is reeds enige malen in Denemarken geweest, twee maal is er muzikaal bezocht, éénmaal motor-
maniakaal. (onze eigen motorclub Easy Blow).  
 
Nu komen de Denen tijdens het hemelvaartweekend van 20 tot en met 23 mei voor de tweede maal over 
naar ons landje en wij hebben dan ook een aantal activiteiten voor geheel PVO samen met de Denen sa-
mengesteld.  
 
Hieronder volgt het programma: 

Donderdag 20 mei 20:00 uur gezamenlijke repetitie PVO gebouw 

Vrijdag 21 mei 20:00 uur verzamelen PVO gebouw ivm opening mobiele muziektent ism PVO, 
Denen en het Groot Gaesbeeker Gilde 

Zaterdag 22 mei 10:00 uur verzamelen bij PVO gebouw voor concert in Spakenburg 

 10:45 uur Concert met Denen, daarna mogelijkheid om in Spakenburg vis, Oma’s 
(natte) Cake en brood in te slaan 

 13:45 uur vertrek fietsboot naar Baarn (€ 4,50 per persoon, opgeven bij Jan de Jong 
(zie formulier onderaan deze pagina) 

 19:00 uur barbecue in PVO gebouw i.s.m. de Eemlander Blaaskapel 
(€ 6,00 per persoon, opgeven bij Jan de Jong (zie formulier onderaan deze pagina) 

Zondag 23 mei 09:00 uur. Na een hopelijk geslaagd weekend vertrekken de Denen weer naar huis 

Opgave deelname festiviteiten samen met de Denen 

 

Wie wil er donderdag (eerste hemelvaartsdag) rijden ? (gaat om vervoer van de Denen,  
na aankomst in Nederland)     
     Naam: _____________________________________ 
 
Wie wil er mee met de fietsboot:  Naam: _____________________________________ 
 
Wie komt er barbecuen?   Naam: _____________________________________ 
      
     Met: ____ personen  
 
 
Briefje svp zo spoedig mogelijk inleveren bij Jan de Jong. 
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¢ Leo Vertellingen altijd goed oplet tijdens de repe-

titie; 
¢ Er ook meestal wel iets 

“opmerkelijks” gebeurt;  
¢ Leo V, dit dan ook meteen, zeer 

kort en cryptisch, noteert in zijn 
inmiddels welbekende opschrijf-
boekje; 

¢ Ééns in de zoveel tijd, als het PVO 
nieuws weer moet verschijnen, de an-
dere Leo aan de bel trekt; 

¢ Wij kunnen het ons eigenlijk niet 
voorstellen: Leo V slaakt dan een die-
pe zucht. 

¢ In huize Vertellingen wordt menig avondje ge-
spendeerd in het ontrafelen van de cryptische no-
tities; 

¢ Na het ontrafelen volgt het smakelijk noteren van 
de PVO voorvallen; 

¢ De plaatjes die de smakelijke 
verhaaltjes vergezellen ook nog 
uitgezocht moeten worden? 

¢ Ik me onderhand die zucht van 
Leo V wel kan voorstellen; 

¢ Het samenstellen van de Wist-U-datjes voor Leo 
V dus een echte opgave is 

¢ Beide Leo’s daarom even kort overlegd hebben; 
¢ de Wist-U-datjes vanaf nu in het “even” genum-

merde PVO nieuws verschijnen; 
¢ U voor de echte Wist-U-datjes nog even geduld 

moet hebben. 
 
Dat wist U allemaal niet??, Dan weet U dat nu ook 
weer.  
Weet U nog een "Wist U datje", dat wij nog niet we-
ten 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  

Naam Jarig 

Miriam Jaarsveld 30-4 
Sandra Ruesink 13-5 
Ans v.d. Ruit 15-5 
Fabian de Clippelaar 20-5 
Ate Hooft 21-5 
Anke Verlaan 18-6 
Yvonne Kantebeen 19-6 
Leo Schambach 22-6 
Adri Verlaan 27-6 
Mevr Verlaan 29-6 

MC Easy Blow. 
Op zondag 18 april werd de "openingsrit" van dit jaar 
gehouden. Het weer zat niet echt mee maar met een 
groep van 6 motorrijders werd de provincie Zuid-
Holland bezocht. Leo Verlaan, die op zijn nieuwe mo-
tor voorop reed, bracht ons op plekken waar we het 
bestaan nog niet van wisten. Langs pittoreske dorpjes 
en landelijke uitzichten vervolgden wij onze weg tot-
dat..... ja u raadt het al, de motor van Jan de Jong, zijn 
bekende "kuren" begon te krijgen. Gelukkig viel het 
allemaal mee en moest er alleen maar een voetsteun 
worden gesloopt. 's-Middags kwamen we in een heel 
gezellig restaurantje waar we de lunch hebben genoten. 
En wat voor lunch!! Zelfs de lieftallige serveerster had 
al  
direct contact met de "knie" van Willem van de Born. 
Ja, en Willem vond dit ook niet verkeerd !! 
In de loop van de middag werden de wolken groter en 
grijzer en werd besloten weer richting Soest te gaan. Al 
met al was het weer een geslaagde en gezellige dag. 
Het leuke van onze MC is dat deze ook steeds groter 
wordt. Je moet natuurlijk wel aan enkele eisen voldoen 
zoals "van gezelligheid houden, er een kunnen 
"plaatsen" en van humor houden".  
Onder het motto "na de eerste rit, ben je pas lid" heb-
ben we Piet Rademaker, die volledig aan deze eisen 
voldoet, kunnen inschrijven. Piet welkom!! Wie reden 
er allemaal mee: Leo Verlaan, Willem van de Born, 
Piet Rademaker, Jan de Jong, Fred van de Molen en 
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Wat heet vroeg?! 
Dinsdagavond 6 januari jl. moest ik al bij-

tijds naar bed, want de volgende dag zou 

een drukke dag worden. Je word maar 

eens in je leven 50 jaar en ik had geen 

idee wat er zou gebeuren. 

 

Maar dat er iets boven mijn hoofd hing, 

ja dat begreep ik. Om 05.55 uur werd ik 

wakker gemaakt en moest mij direct aan-

kleden. 

 

Ik was nauwelijks beneden, toen er met 

veel kabaal een compleet orkest aan 

kwam lopen. 

De hele buurt was uitgelopen en degene 

die in bed waren gebleven werden er van-

zelf uitgeblazen. 

 

Ik vond het geweldig, om 6 uur ’s morgens 

polonaise lopen naast het huis. 

Daarna een bak koffie en binnen verder 

spelen. 

 

Zoveel mensen zonder ochtendhumeur. 

PVO BEDANKT!!, het was geweldig!  

 

Groetjes Ton Uyland. 
 
 

 

TE KOOP: 

Yamaha electronisch orgel 
Model C-35  Prijs: € 100,-- 

Tel: Ate Hooft, 06-22632463 

Repetitie-data van de BigBand-

Blow 
Onderstaand de repetitie-data van de Big Band. 
Aanvang: 21.00 uur 
Donderdag 20 mei 
Donderdag 3 juni 
Donderdag 17 juni 
Donderdag 1 juli 
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Kalkoen met champignons en dragon. 

 

 
Hoofdgerecht voor 4 personen. 

 

Benodigdheden: 500 gr. Kalkoenfilet, 250 gr. Champignons, 1 ui, 50 gr. Braadboter, 

   100 gr. Reepjes rookspek, 1 theel.gedroogde dragon,  

  ¼ l. kippenbouillon (uit een pot of een tablet) 2 dl. Kookroom, 

   1 eetl. Citroensap, zout en versgemalen peper, aangeroerde maïzena of 

    allesbinder. 

 

Bereiding: Stap 1:Snijd de kalkoenfilet in blokjes(of vraag de slager dit te doen). 

 Snijd de champignons in tweeën of vieren, afhankelijk van het                                                         

formaat. Snipper de ui.         

 

Stap 2:Verhit de boter in een pan en laat de blokjes kalkoen in twee porties omschep-

pend rondom kleuren. Schep ze met een schuimspaan uit de pan. Laat de cham-

pignons, de ui en het spek in het braadvet bakken tot de ui glazig is. Voeg de 

bouillon, de room, het citroensap en wat zout en peper toe.  

 Schep de kalkoenblokjes door de saus, breng aan de kook, draai het vuur laag en 

laat het op laag vuur circa 15 minuten stoven. 

 Breng de saus zonodig verder op smaak met wat zout en/of peper en breng met 

maïzena of allesbinder op gewenste dikte. 

 Lekker met rijst, aardappelen of pasta. 

 

  
           
 

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

 
 


