
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 ! 

 
Nummer 75 alweer. Wat gaat de tijd toch 
hard. De musicalavond waar zo hard aan 
gewerkt is zit er alweer op. Het was een 
groot succes in een overvolle Gildetent ! 
Veel hulde aan de organisatoren van dit 
festijn. 
 
Verder is aan de agenda hiernaast te zien 
dat het na de musical niet stil zal worden. 
Er staan nog wat optredens en activiteiten 
op het programma. Schrijf ze in de agenda. 
 
Speciale aandacht deze keer voor nieuwe 
hap– en blaasrecepten, hamerstukje en al 
het overige nieuws. 
 
Kijk ook eens op de websites het adres 
adres staat hieronder! Daar is altijd het 
laatste nieuws en de actuele agenda te 
vinden. 
 
Veel leesplezier, 
Leo en Marcel. 

September 2004 Nummer 75 

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  h.m.reulen@wanadoo.nl 

Website: http://pvosoest.nl 

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:  

15 november 2004  

Soester Muziekvereniging                 Patientia Vincit Omnia 

Wanneer Wat Wie 

Za 9/10 Van Weedestraa Soest, 
tussen 13:30 en 15:30 
Eemlander blaaskapel 

Blaaskapel 

Vr 5/11 Concert met Luchtmacht-
mannenkoor, Aanvang: 
20:00 uur, Petrus en 
Pauluskerk 

Harmonie 

Wo 29/12 Eindejaarsbijeenkomst  
Een nieuwe verrassing !! 
18:00 uur PVO gebouw 

PVO 

Vr 14/1 Nieuwjaarsconcert ism 
Zeister Opera/Operette 
vereniging Polyhymnia 

PVO 
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Website: http://www.eemlanddiervoeders.nl  
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Hamerstukje 
 

 

Apetrots over de helft……………… 

 

Het is vandaag 1 september. 

Ruim de helft van het jaar 2004 is alweer achter de 

rug. En dus ook zit ruim de helft van ons muzikale 

PVO-jaar er op. Niet slecht....als je even terugkijkt. 

 

Het Nieuwjaarsconcert ("Een avond in Weense 

sferen") op 9 januari -samen met de Gooise Oper-

ette- was een spectaculair begin van 2004. 

Een Petrus & Pauluskerk, gevuld met een enthousi-

ast publiek, met mooie muziek in een prachtige 

sfeer............ 

Een uniek Bevrijdingsconcert -voor het eerst in de 

open lucht op het Verzetsplein- m.m.v. Berna 

Kousemaker. De 100 meegenomen stoelen voor het 

publiek waren niet genoeg........... 

Een lang weekend Hemelvaart met 30 Deense gast-

muzikanten in een sfeertje; 

daar kunt U naar raden.................... 

De Taptoe op 11 juni t.g.v. van het 975-jarig 

bestaan van Soest. 

PVO deed niet onder voor de drumfanfare van de 

KLU, de Beatrix Pipe Band en showorkest Vijos. 

En de slagwerkgroep was op z'n best................... 

Een dag later liep PVO voorop in de Historische 

Optocht. 

Alweer strak in het gelid.......... 

En als klap op de vuurpijl: Musical Highlights met 4 

Soester koren, met 4 solisten, met Animato, de de-

mogroep Springbokken, met dansschool Gerla en 

uiteraard met het orkest, de Big Band, een combo en 

een ensemble.....allemaal van PVO. 

Dankzij een enorme krachtsinspanning van alle 

deelnemers, dankzij een pracht decor en hoog-

staande techniek, was dat een theater-spektakel van 

de eerste orde..............  

 

Als je dan na afloop wordt gefeliciteerd als voorzit-

ter van zó'n vereniging, dan ga je echt........... 

Apetrots over de helft! 

En het jaar is nog niet om, de muziek voor het con-

cert met de Luchtmacht ligt al op de lessenaar; de 

muziek voor het Nieuwjaarsconcert wordt alweer 

voorbereid. 

Maar: de felicitaties zijn vooral voor dirigent, ork-

estleden, instructeur en slagwerkgroep. 

Iedereen mag Apetrots zijn! 

 

 

Peter Smeets 

Voorzitter PVO 
 

 

 

DE KLOS……… 
 

Vorige keer in PVO-nieuws was Raymond de klos. 

Hij heeft de Klos doorgegeven aan Marcel Gies-

kens. Hier is zijn verhaal. 

 

“Met de muziek mee….” 

 

Op koninginnedag komt ‘s morgens de harmonie 

langs met de sterrentocht door Baarn. Dan wil ik als 

de harmonie langskomt het liefst hebben dat er 

blaasmuziek gespeeld wordt, dan is mijn dag weer 

goed. 

 

Ik herinner me dat een vriend van me een sigmaal 

trompet had, Ik was een jaar of twintig en ik wilde 

dat ook wel eens proberen. Droge lippen, persen en 

dan na vijf keer blazen kwam er eindelijk geluid uit. 

 

Vijftien jaar later ging ik naar een blaasfestival luis-

teren en daar genoot ik zo van dat ik ook wilde leren 

muziek te maken. Laat eerst maar bezinken dacht 

ik, maar het bleef maar doorsudderen. 

 

Toen ik een half jaar later een advertentie van PVO 

zag waarin nieuwe leden werden gevraagd….. 

  

Groeten van Marcel Gieskes. 

 

PS. Als de deur van de auto langer dan 30 seconden 

open blijft staan blokkeren de sloten. Vandaar dat ik 
(Vervolg op pagina 6) 



deze waar ik bij sta op slot doe….. (de lezer het 

verhaal erachter kent zal het wel begrijpen….red.) 

 

Marcel is vergeten aan het eind van zijn “klos” 

iemand voor de volgende keer aan te wijzen van-

daar dat de redactie heeft geloot. En de winnaar is: 

Monica van Tricht. 
 

 
 

Wie was de KLOS (en wie nog niet?) 
In nummer 33 van PVO-Nieuws (oktober 1995) is 

Ilse begonnen met de vaste rubriek: “Wie is de 

klos?” De bedoeling daarvan was (en is nog 

steeds) om iets over jezelf te schrijven……dan 

ben je “de klos”! Je kunt aan het eind van je ver-

haal iemand uitkiezen, die de volgende keer de 

klos is….en dus iets over zichzelf kan vertellen. 

En zo leren we elkaar nog beter kennen. 

 

Omdat we hiermee al negen jaar bezig zijn, kan ik 

me voorstellen dat je niet meer weet wie er wél en 

wie er nog niet aan de beurt is geweest. Gelukkig 

heb ik alle nummers van PVO-Nieuws nog in de 

kast  liggen, dus kan ik je helpen. Hieronder vind 

je een lijst met namen. Al deze mensen zijn al eens 

“de klos” geweest. Zoek je een nieuw klos? Nou, 

dan even uitzoeken wie er nog niet in deze lijst 

voorkomt. Die kan dan de volgende keer “de 

klos”zijn… De redactie van PVO-nieuws zal de 

lijst bijhouden. 

 

Ilse Smeets  Donata van Asselt 

Erica Hamming Suzanne Uyland 

Retze Faber  Sharon Post 

Mineke Noot  Sandra Bruinkreeft 

Fred van de Molen Suzanne van Stralen 

Mart van Mil  Leo Verlaan 

Petra Kanneworf Rob Beerten 

Riekje van Tricht Peter Rieken 

Joan Reulen  Jan de Jong 

Hettie Verlaan  Joop Oversteegen 

Dennis Kaats  Leo Schambach 

Silvia Dazelaar Sandra Ruesink 

Jeroen van Esch Helmy Sanders 

Matthijs Hoebe Daniella Kooy 

Ramona Hagenaar Alexander/Thomas Bosman 

Thom van Lit  Rieneke van de Baan 

Adrie de Kruyf Inge van der Peijl 

Anke Verlaan  Riekje van Tricht 

Monica van Tricht Piet Rademaker 

Bas Bons   

Michael van ’t Veer 

 

Er is nog keus genoeg!! 

PS 

(Vervolg van pagina 5) 
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ToeterR© 

Complimenten! 
 

Meer dan een jaar is er muziek gearrangeerd en 

gerepeteerd. Er is vergaderd tot in de kleine uurtjes; 

er zijn talloze mailtjes verstuurd, verslagen geschre-

ven en telefoontjes gepleegd. Er waren teleurstel-

lingen en succesjes. 

 

En 24 uur vóór het spektakel is er getimmerd, ges-

jouwd, geschroefd en gezweet. 

 

Kortom: er is keihard gewerkt om de "Musical 

Highlights" tot een succes te maken. 

 

Dat is voor 100% gelukt! 

 

Complimenten voor Hettie Verlaan, Esther Bakker, 

Riekje en Monica van Tricht, Peter Rieken, Adri 

Verlaan, Retze Faber, Piet Rademaker en Ruben 

Smeets. 

 

Zij waren de werkers van het eerste uur! 

 

Peter Smeets 
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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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4 SEPTEMBER OPEN DAG 

BIJ PVO 
 

In een bestuursvergadering wordt natuurlijk veel 

gepraat en nagedacht over PVO. De laatste tijden 

was er een steeds terugkerend onderwerp, hoe krij-

gen we weer nieuwe aanwinst bij PVO. We heb-

ben gelukkig een vrij compleet orkest, maar 

toch….af en toe vergrijst er een haartje en er ko-

men niet altijd weer nieuwe jonge leden voor te-

rug. 

 

Natuurlijk heb je altijd met pieken en dalen te ma-

ken in een vereniging. Maar we waren het er alle-

maal over eens dat we de mensen moeten opzoe-

ken. Nu heeft PVO zich natuurlijk de laatste 

maanden aardig laten zien in Soest, maar het is 

nooit genoeg. 

 

Daarom hadden we bedacht om op zaterdag 4 sep-

tember een opendag te organiseren. We hebben 

een brief gemaakt en die op ongeveer 12 basis-

scholen uitgedeeld in de groepen 7 en 8. Ook heeft 

er een stukje in de Soester courant gestaan. 

 

Tussen 10.00 uur en 12.00 uur ’s ochtends stonden 

er in het gebouw dan ook allemaal instrumenten, 

die bespeeld kunnen worden in een harmonieor-

kest, incl. slagwerk. Er lag enige informatie over 

PVO op tafels wat men in kon kijken. Ook hadden 

we een aantal mensen bereid gevonden om wat 

voor te spelen. En er lag ander muziekmateriaal op 

tafels, lesboeken bijvoorbeeld. 

 

En dan is het wachten op de mensen…maar dan 

komt het toch wat langzaam op gang. De meeste 

hadden in eerste instantie alleen oog voor het 

drumstel. Want wat is nu leuker om daar achter te 

zitten en zoveel lawaai te maken zonder dat er ie-

mand gaat klagen. Maar ook andere instrumenten 

werden met belangstelling bekeken. Er werd hier 

en daar zelfs een toon geblazen. Ook onder pvo-

ers onderling werd er goed uitgewisseld Want pro-

beer maar eens als koperblazer geluid uit een klari-

net te krijgen of andersom. 

 

Regelmatig werd het geheel opgevrolijkt door 

mensen van PVO die wat gingen spelen. Joop en 

Chantal op de klarinet, Willem op de saxofoon, 

Mineke en Riekje op de hoorn en natuurlijk, ze 

zijn er altijd bij, het koperensemble van PVO. Om 

12.00 uur konden we toch spreken van een ge-

slaagde open dag Ongeveer 15 mensen zijn er op 

afgekomen, natuurlijk….we hadden liever dat het 

storm zou lopen, maar toch stimuleert het ons om 

zo door te gaan en dan 2 keer per jaar een open 

dag te houden, één in januari en één in juni bij-

voorbeeld 

 

Zoals het er nu uit ziet, hebben er 2 of 3 serieuze 

belangstelling. En tja…geduld overwint alles, de 

volgende keer zijn het er misschien wel 6. 

 

De mensen die een bijdrage hebben geleverd aan 

de open dag, heel erg bedankt, want zonder jullie 

beginnen we niets. 

 

Groetjes van Mineke 

BEDANKT! 
 

Namens Corrie Jaarsveld, Mirjam Jaarsveld en 

Menno Wagenaar, willen we alle leden van P.V.O. 

bedanken voor de enorme blijk van belangstelling 

die wij mochten ontvangen tijdens de viering van 

onze verjaardagen op zaterdag 17 april. 

 

Buiten dat het voor ons natuurlijk al een bijzonde-

re dag was, gaf jullie Serenade hieraan nog een 

super feestelijker tintje wat door ons en al onze 

gasten enorm werd gewaardeerd. 

Dat wij zo laat hierop reageren komt omdat wij 

kort daarna op Pelgrimage zijn gegaan en de ter-

mijn voor de inlevering van de kopij voor het vori-

ge blad daardoor al was verlopen. 

 

Dus alsnog: REUZE BEDANKT en tot het vol-

gende jubileum (!?) 
(Excuus voor het late plaatsen, red.) 
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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 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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Musical Highlights van PVO 

groot succes! 

 
Wie op de donderdagavond de gilde tent van het 

Groot Gaesbeeker Gilde binnen kwam waande 

zich meteen in een echt theater. Men zag een 

prachtig podium met een ware sterrenhemel. 

Toen om klokslag 20.00 uur de eerste klanken 

van hamelen klonken, gespeeld door fluitiste 

Erica Hamming en trompetist Adri Verlaan en 

de kinderen van het Soester Kinderkoor van 

achteruit de zaal in pyama naar voren gehuppeld 

kwamen was er eerst wat verbazing bij de men-

sen in de zaal, is de avond al begonnen?  

 

Daarna zong het Soester Kinderkoor op de mu-

ziek van het combo van PVO: “Kunt U ons de 

weg naar Hamelen vertellen meneer”. Dit klonk 

menigeen zo bekend in de oren dat je wel mee 

moest zingen en de mensen in de zaal dit ook 

deden. De stemming zat er meteen goed in en is 

de hele avond zo gebleven. Het was een aaneen-

schakeling van bekende musical nummers, live 

gezongen en gespeeld door verschillende sa-

menstellingen van: Het Julianakoor, Toont 

Goed, Chorus Line, Het Soester kinderkoor, 

Animato, Big Band Blow (van PVO) en mu-

ziekvereniging PVO. In “The Phantom (het 

spook) of the Opera” werden de mensen van het 

Juliana Koor en Toont Goed zelfs in een ware 

mist gehuld waardoor het een echt spookachtig 

karakter kreeg. “One Night in Bankok uit de 

musical Chess, werd gezongen door solisten van 

het conservatorium uit Utrecht en begeleid door 

Big Band Blow.  

 

Op de klanken van de musical Grease werd er 

gedanst door de jazzgroep van de Springbok-

ken. Zeer onder de indruk was menigeen door 

het nummer Memory uit Cats. Ditmaal vier-

stemmig gezongen door de vier solisten: Roosa-

mint Faas, Liesbeth Janse, Peter van Laer en 

Raimond Metting en begeleid door muziek van 

muziekvereniging PVO. Het nummer was speciaal gear-

rangeerd door de dirigent van PVO, Peter Rieken. Ani-

mato bracht de musical Hair weer tot leven. Een waar 

“flower power”gebeuren met de danseressen van de 

jazzclub van de spingbokken. Op Cabaret, gespeeld 

door Animato, werd een waar cabaret opgevoerd door 

twee leden van dansschool Gerla. Voor de pauze werd 

afgesloten met de Lion King. Een waar oerwoud gebeu-

ren “gezongen” door de muzikanten van PVO, gespeeld 

door Big Band Blow en echt gezongen door Chorus Li-

ne en prachtig uitgedoste welpjes van het Soester Kin-

der Koor.  

 

Het programma na de pauze begon ook weer onaange-

kondigd met My Fair Lady. Prachtig geklede leden van 

het Juliana Koor kwamen de zaal binnen op klanken 

van Animato. Delen uit de musical “My Fair Lady” wa-

ren kennelijk zo bekend dat deze luidkeels mee werden 

gezongen door het publiek. Het slaap liedje Summerti-

me uit de musical Porgy and Bess werd prachtig ver-

tolkt door Roosamint Faas en de Big Band Blow. Mooie 

solo’s werden hierin gespeeld door trombonist Fred van 

der Molen en trompetist Adri Verlaan. West Side Story 

werd gespeeld en gezongen door Chorus Line, Toont 

Goed en muziekvereniging PVO. 

 

Omdat de avond in het teken stond van 975 jaar Soest 

werd het lied “Het Dorp” gezongen uit de gelijknamige 

musical. Hierbij werden dia’s getoond van “Oud Soest”: 

een ansichtkaart een kerk, een kar met paard, een slage-

rij ……Het refrein: “En langs het tuinpad van m’n va-

der zag ik de hoge bomen staan” mocht meegezongen 

worden. Dit werd dan ook luidkeels gedaan. Evenals: 

“Wil U een stekkie van de fuchsia” uit ja zuster nee zus-

ter en Edelweiss uit “The sound of Music”. Wie dacht 

dat de avond hierna afgelopen was had het mis want 

“Les Miserable” werd massaal gezongen en gespeeld 

door alle medewerkers. 

 

Na de lovende woorden van de Burgemeester, waarin 

de complimenten werden uitgesproken aan de regisseur, 

Ab Faas, de ladyspeaker van Radio Soest, Inske den 

Dulk, alle medewerkers en sponsors maar vooral voor 

de organisatie van muziekvereniging PVO, klonk er: 

(Vervolg op pagina 12) 
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“Thank you for the Music” uit de musical 

Mama Mia. Dit werd gezongen en ge-

speeld door alle medewerkers. De avond 

liep zo vlot achter elkaar door dat men 

zich aan het eind van de avond afvroeg: 

“Is het al voorbij ? Dat er zo’n produktie 

neer gezet kan worden, hiervoor hoeft 

men niet naar het Circus Theater in Sche-

veningen maar kan men gewoon in Soest 

blijven! 

 

Hettie Verlaan 

(Vervolg van pagina 11) PVO bedankt haar gastheer: 

 

En haar sponsors: 
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TE KOOP: 

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

Tel: Ate Hooft, 06-22632463 

BEDANKT! 
 

Hierbij willen wij, comité Musical Highlights, 

iedereen bedanken voor hun inzet. Zowel op het 

podium als achter de schermen. 

Iedereen die overdag geholpen heeft met, opbou-

wen, opruimen, het ontvangen van de sponsors, de 

kaartverkoop enz. enz. Vooral een pluim voor de 

mensen van de drumband, zij hebben er voor ge-

zorgd dat de avond vlot doorliep. 

 

Op naar het volgende evenement 

over .........jaar !!!?? 

 

Esther, Piet, Riek, Monica, Adri, Peter, Ruben, 

Ab, Roos, Rozemarijn, 

Retze, Hettie  

 

“Musical Highlights” op DVD 
 

De techniek staat voor niets. Van de musical avond 

“Musical Highlights” heeft Rob Beerten een heuse 

DVD samengesteld. Het is een erg leuke registratie 

geworden van deze avond. 

 

De DVD is natuurlijk verkrijgbaar. Dat kan door 

deze te bestellen bij Hettie Verlaan, bereikbaar op 

telefoonnummer 035-6016888. De DVD zal €8 gaan 

kosten. 

 

Hettie Verlaan 

 

 

VERJAARDAGEN: 
 
 
Domeniko Weenink 9-9 
Willem Overeem 12-9 
Johan Grift  14-9 
Thom van Lit  21-9 
Michael v.'t Veer 24-9 
Jan de Jong  1-10 
Vincent Herfst  5-10 
Marcel Reulen  7-10 
Robert Doorman 8-10 
Toon Beijer  9-10 
Retze Faber  12-10 
Esra van de Berg 12-10 
Adrie de Kruijf  14-10 
Dick Hesselink  17-10 
Thomas Bosman 22-10 
Peter Smeets  23-10 
Timothy Loos  24-10 
Auke Rubingh  24-10 
Irma Metternich  13-11 
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PAELLA 
 

 

Hoofdgerecht voor 6 personen. 

Totale bereidingstijd: circa 1 uur. 

 

 

Benodigdheden: 6 kipkarbonades, 6 drumsticks, 250 gr. chorizo(in dikke plakken) 

  6p gr. boter of 4 eetl.olie, zout en peper, 2 rode paprika’s, 2 vleestomaten, 

1 grote ui, 1-2 teentjes knoflook, 1 envelop saffraandraadjes of  

2 theel. kurkuma, 1 l kippenbouillon, uit een pot of van tabletten, 

250 gr. doperwtjes uit de diepvries, 500 gr. rijst(geen snelkookrijst) 

150 gr. olijven en citroen om te garneren. 

 

 

Stap 1: Zet een grote hapjespan of een grote lage braadpan die in de oven past op hoog vuur. Verhit daarin de boter 

en of olie en bak de kipkarbonades en de drumsticks in circa 15 minuten rondom mooi bruin.  Bestrooi ze met wat 

zout en peper. Neem ze uit de pan. 

 

 

Stap 2:Snijd terwijl de stukken kip bakken de chorizo in blokjes. Snijd de schoongemaakte paprika’s en de tomaten 

in blokjes. Snipper de uit en de knoflook. Roer de saffraan of de kurkuma en wat zout en peper door de bouillon. 

Laat de doperwtjes in heet water ontdooien. Bak de chorizoblokjes, de paprikablokjes, de ui en de knoflook 5 minu-

ten omscheppend in het braadvet van de kip. 

Doe de rijst in de pan en schep om tot alle korrels met een glimmend laagje zijn bedekt. Giet de bouillon in de pan, 

breng aan de kook en laat af en toe omscheppend circa 10 minuten zachtjes koken.  

Verwarm intussen de oven voor op 180 graden C(hete lucht 160 graden C). Schep de blokjes tomaat, de doperwtjes 

en de olijven door het rijstmengsel en leg de gebakken kip erop. Zet de paella nog 15-20 minuten in de voorver-

warmde oven. 

Garneer met citroenparten en zet de pan op tafel. 

 

Met garnalen en mosselen. 
Er bestaan tientallen variaties op de paella. Een van de meest favoriete is met kip, chorizo, 

grote garnalen(gamba’s) en/of gekookte mosselen.  

 

 

Flip wenst U een smakelijk eten.      

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


