
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 76, de laatste van dit jaar! Ook 
dit jaar is het weer gelukt (de ene keer 
met wat meer moeite als de andere keer) 
om 6 keer PVO-nieuws ta maken. Graag 
bedanken we de trouwe inzenders van 
kopij om ons blad te vullen 
 
Ook deze keer weer divers bijdragen. De 
wist-u-datjes zijn ook weer van de partij. 
Veel plezier met het lezen. 
 
Ook vindt u een uitnodiging voor het 
nieuwjaarsconcert dat PVO zal geven op 
vrijdag 14 januari 2005. Dit keer in 
samenwerking met de Zeister opera/
operette vereniging Polyhymnia. U bent 
van harte welkom in de Petrus en 
Pauluskerk te Soest. Meer informatie 
vindt u verderop in dit blad. 
 
 
Veel leesplezier, 
Leo en Marcel. 

December 2004 Nummer 76 

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:  

1 februari 2005  

Soester Muziekvereniging                 Patientia Vincit Omnia 

Wanneer Wat Wie 

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

PVO 

Ma 03/01 Repetitie Harmonie Harmonie 

Vr 14/1 Nieuwjaarsconcert i.s.m. 
Zeister Opera/Operette 
vereniging Polyhymnia 

PVO 

Ma 07/03 Algemene Ledenverga-
dering PVO: 20:00 uur 
PVO-Gebouw 

PVO 

Do 05/05 Bevrijdingsconcert PVO 
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Website: http://www.eemlanddiervoeders.nl  

 

 

 

 

 

 

Hier had Uw advertentie kun-

nen staan! Interesse? 

 

Neem contact op met A. 

Hooft, bereikbaar op 035 -

6021685. 
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Hamerstukje 
Inpakken en wegwezen……………………… 
 

Als PVO een uitvoering geeft – vooral als dat van de harmonie 

en de drumband is – komt er bijna een complete “verhuizing” 

op gang. Want als we erop-uit trekken dan moet er nogal wat 

mee. Een aanhanger vol met drumstel, percussie, lessenaars, 

dirigentenpodium, concertbas, overslagtrom, kleine trom en de 

nodige standaards. En als het kan, moeten er ook nog een paar 

zware blaasinstrumenten en muziekkoffertjes mee. 

Is het een buiten-optreden, dan mogen het drumstel en het 

dirigentenpodium “thuis-blijven”, maar wordt de ruimte daar-

van (en zelfs méér dan dat) ingenomen door trommels, draag-

beugels, 2e overslagtrom en 2 sousafoons. En stel je voor: het 

geluid moet ook nog versterkt worden of er moet wat geluid 

mee voor bijv. een lady-speaker. Dan komt er minstens een 2e 

aanhanger aan te pas, die wordt volgestouwd met versterker, 

mengpaneel, boxen, microfoonstandaards, koffers met micro-

foons en kabels. Als die instrumenten en de apparatuur worden 

ingepakt en ingeladen en netjes op tijd door een paar vrijwilli-

gers op de plaats van bestemming gebracht...... 

 

Het concert kan beginnen.......... 

 

Na afloop is het natuurlijk de “omgekeerde volgorde”. 

Alles moet weer worden ingepakt, ingeladen, teruggereden 

naar het PVO-gebouw en daar weer worden uitgepakt. 

Maar waar zijn nu de vrijwilligers? 

Meestal blijven er één of twee over, die dan tot in de kleine 

uurtjes lopen te sjouwen. 

Logisch? 

Nee.......maar ik denk wel te weten hoe het komt! 

Iedereen heeft natuurlijk de hele avond op het puntje van zijn/

haar stoel gezeten, om een zo goed mogelijk concert te geven! 

Dat kost energie en iedereen wil na afloop zo snel mogelijk 

“inpakken en wegwezen” en naar huis. 

 

Wist U dat die ene of twee vrijwilligers óók de hele avond 

op het puntje van hun stoel hebben gezeten? Want zij wil-

den ook een zo goed mogelijk concert geven! 

Sterker nog......die ene of twee vrijwilligers hebben bijna 

altijd ook al vóór het concert lopen sjouwen met alle spul-
len! 

En ook zij willen eigenlijk naar huis. 

Want zij zijn het écht zat! 
 

Moraal van dit verhaal:  

Als een concert –waar of wanneer dan ook- is afgelopen kan 

de hulp van iedereen gebruikt worden om alle apparatuur, 

instrumenten, koffers e.d. weer in te pakken en terug te bren-

gen naar het PVO-gebouw. 

Kijkt U eens om U heen en help een handje; dan zijn die ene 

of twee vrijwilligers ook een uurtje eerder thuis................... 

Het zou toch te gék zijn, om daar mensen voor aan te moeten 

wijzen...... 

 

Peter Smeets 

Voorzitter PVO 

 

DE KLOS……… 
 
Vorige keer in PVO-nieuws was Marcel Gieskens de 

klos. Hij gaf in zijn laatste alinea de klos door aan Moni-

ca van Tricht. Helaas is Monica dit keer echt de klos!. 

Door een ongelukkige val tijdens het skiën in Oostenrijk 

is zij niet in de gelegenheid geweest een verhaaltje te 

schrijven. 

 

Wij wensen Monica in ieder geval veel sterkte en succes 

toe in de komende tijd!  

 

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 verhaal iemand uitkiezen, die de volgen-

de keer de klos is….en dus iets over zichzelf kan vertel-

len. 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 

(Vervolg op pagina 6) 
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Uitnodiging Nieuwjaarsconcert 
Geachte dames en heren, 

 

Zit u ook altijd zo te genieten van het nieuwjaarsconcert op 1 januari op televisie? 

Nu  is er de mogelijkheid om er zelf bij aanwezig te zijn. Dan wel niet in Wenen, maar lekker dicht bij huis 

in Soest. 

 

Wederom heeft Muziekverenging PVO uit Soest een avond in Weense sferen voor u in petto. 

Dit keer in samenwerking met  Stichts Muziektheater Vereniging Polyhymnia uit Zeist. 

Bij de oprichting in 1948 een Opera- en Operettevereniging. Maar sinds een aantal jaren met een uitgebrei-

der repertoire dan alleen Opera en Operette. 

 

Op vrijdag 14 januari 2005 willen wij u dan ook graag uitnodigen dit Nieuwjaarsconcert bij te wonen. 

Naast een aantal gezamenlijke nummers zullen wij ons ook op individuele wijze presenteren. 

Het belooft een bijzondere en muzikale avond te worden. PVO staat weer aan het begin van een druk muzi-

kaal jaar waar zij zich volop in en om Soest laten zien en horen. Ook Polyhymnia is druk bezig met de voor-

bereidingen van de productie “Die Verkaufte Braut “ die zij op 4 en 5 maart 2005 zullen uitvoeren in FIGI 

te Zeist 

 

Wij hopen u dan ook te zien op vrijdag 14 januari in de Petrus & Pauluskerk in Soest, Kerkplein 2 te 

Soest. 

Aanvang van het concert: 20.15 uur en de entree bedraagt E 3,50 

Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis welkom. 

Kaarten zijn vanaf 27 december 2004 verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Soest, IDEA, Primerawinkels in 

Soest, Muziekvereniging PVO, Polyhymnia en bij aanvang van het concert. 

 

Graag tot ziens. 

 

Met vriendelijk groeten,  

Bestuur van Muziekvereniging PVO 

Bestuur van Stichts Muziektheater Vereniging Polyhymnia 

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 
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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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Nieuwjaarsconcert 14 januari 2005 

 
Waar:   Petrus en Paulus kerk, Kerkplein 2 in Soest 
Hoelaat: 20.00 uur 
Kosten: € 3.50 
Kaartverkoop: VVV, Idea, Primera winkels 
 
Stres, stres en nog eens stressssss. Op dit moment wordt er bij menig PVO lid thuis druk gerepeteerd voor het 
nieuwjaarsconcert. Er is zelfs een extra repetitie ingelast om alle stukken op tijd ingestudeerd te krijgen. Het viel 
niet mee (maar misschien praat ik alleen voor mezelf) om na de Musical Highlights avond over te schakelen op 
het concert met het Luchtmacht Mannenkoor en de Drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht en daarna naar 
de Weense walsen. Nu de walsen echter, na een aantal repetities, weer een beetje bekend in mijn oren beginnen 
te klinken, krijg ik (en volgens mij heel veel leden met mij) zowaar zin in het nieuwjaarsconcert. Er is door de mu-
ziek commissie samen met Peter Rieken een leuk programma op de lessenaar gezet en er is een ontzettend leuk 
koor uitgenodigd. Laat ik eerst eens iets over het koor vertellen. Het koor heet Polyhymnia wat, volgens de Griek-
se mythologie, godin van de zang betekent. Polyhymnia was één van de negen dochters (muzen) van Zeus. Het 
koor is in 1948 als Zeister Opera- en Operettevereniging opgericht. Na 55 jaar heeft de vereniging haar repertoire 
uitgebreid. Dit blijkt nu ook uit de nieuwe naam: ‘Stichts Muziektheater Vereniging Polyhymnia’ in Zeist. Deze ver-
eniging heeft meer dan 40 actieve leden die muziektheater beoefenen onder leiding van een professionele diri-
gent en regisseur. Eventueel schakelt Polyhymnia professionals in, zoals solisten en een begeleidingsorkest bij 
de grote uitvoeringen. In de afgelopen jaren hebben zij in Figi in Zeist geslaagde integrale uitvoeringen gegeven 
v a n  d e  v o l g e n d e  o p e r e t t e s  :   
 
1999: ‘Paganini’ vanJacques Offenbach, 
2000: ‘La Via Parisienne’ eveneens van Offenbach, 
2001: ‘Die Lustige Witwe’ van Franz Lehár, 
2002: ‘De Piraten van Penzance’ van Gilbert & Sullivan, 
2003: ‘La Belle Hélène’ van Jacques Offenbach. 
 
In 2004 is deze traditie voortgezet met ‘Die Fledermaus’ van Johann Strauss ook weer in ‘Figi’ te Zeist  Naast 
deze integrale uitvoering hebben zij in 2004 een Jubileumconcert gegeven in Huis ter Heiden. Daarnaast geven 
zij ook concerten bij bedrijven en instellingen die worden afgestemd op de wensen van de te verwachte bezoe-
kers. Naast stukken uit de eerder uitgevoerde werken, worden delen uit andere operettes, opera’s en musicals, 
w.o. ‘Lélisir d’amore’, ‘La Traviata’, ‘Der Zigeuner-baron’, ‘Les Misérables’ en ‘The Sound of Music’ door het koor 
en solisten uitgevoerd. Als je nog meer over het koor wilt weten kun je dit vinden op www.polyhymnia-zeist.nl  

Links een Scène uit De Piraten van Pen-
zance 2002. 
 
Op naar het nieuwjaarsconcert! 
 
Hettie Verlaan. 
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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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 Nominatie cultuurprijs! 
 

Misschien heeft iedereen het inmiddels al vernomen, toch wil ik het nog even noemen. Muziekvereniging PVO is 

genomineerd voor de cultuurprijs 2004. Dit voor onze bijdrage in het jubileumjaar 975 jaar Soest. In dit kader zijn 

afgelopen jaar de taptoe en de musical highlights avond georganiseerd door PVO en wij hebben meegedaan aan het 

muziekspektakel met de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht en het Luchtmachtmannenkoor. Een nomina-

tie wil zeggen dat je bent voorgedragen maar dat je de prijs uiteraard nog niet hebt. Aan deze prijs is een kunstwerk 

verbonden en een leuk geldbedrag (€ 1500,-). Of we de prijs daadwerkelijk winnen hangt af van de stemmen die we 

krijgen van de Soester bevolking en van de commissie cultuurprijs 2004. 

  

Dus breng in januari je stem uit op onze club en wie weet winnen wij dan de prijs. 

 

Hettie Verlaan 

 

Rob in Irak….. 
 

Dag mede PVO’ers, 

 

“Even” een brief, geschreven op 13 november 2004 toen ik nog in Irak zat. Ik hoop op 1 of 2 december voet op 

Nederlandse bodem te zetten. Dus als jullie dit lezen ben ik (waarschijnlijk) weer terug uit Irak, waar ik tweeneen-

halve maand op de Vliegbasis Tallil heb gewerkt. 

Ik kan me voorstellen dat er mensen onder u zijn die denken: “Waar is ie nu eigenlijk geweest en wat heeft ie daar 

dan gedaan?” Ik zal eens proberen uit te leggen wat ik daar heb gedaan, de afgelopen bijna drie maanden. 

Zo aan het eind van de uitzending – zo heet dat bij Defensie – heb ik zelf wel een aardig beeld van die uitzending. 

En dat is een mengeling van positieve en negatieve ervaringen geworden.  

 

We zouden op 22 september om 14:00 uur vertrekken, uitgerekend op de verjaardag van onze oudste zoon Sjoerd. 

Maar de dag ervoor krijg ik te horen dat de tijd verzet is naar ‘s-morgens om 05:35. Daar waren we natuurlijk erg blij 

mee, zo hoefde ik niet de hele ochtend met de ziel onder de arm door de woonkamer, en soms de keuken, te ijsberen 

om te wachten tot “uur U”. Want zeg nu zelf, op zo’n ochtend ga je natuurlijk niet meer naar de Efteling, toch? 

Nee, dat is geen tijd mensen, zo vroeg in de ochtend afscheid nemen van moeders de vrouw Coby, kinderen en (sinds 

kort) van onze hond Maximiliaan de Eerste, kortweg Max. We hebben ervoor gekozen om thuis afscheid te nemen, 

dat vinden wij prettig en erg persoonlijk.  Een druilerige regen luidt de dag in. Alles is al gepakt en na een ontbijtje 

dat me niet smaakt komt het moment waar ik zo tegenop heb gezien, het afscheid. We weten de waterlanders te be-

dwingen en om 05:15 uur rijd ik door de regen naar de Vliegbasis Soesterberg. Het weer heeft een sombere invloed 

op mijn humeur. En dat was eigenlijk al niet te best, lijkt me duidelijk. 

Op Soesterberg zijn inmiddels al een boel mede-collegae aangekomen uit alle hoeken van Nederland, samen met hun 

echtgeno(o)t(e) en kinderen, ouders, vriend of vriendin.  

Zij hebben gekozen om daar afscheid van elkaar te nemen, wij deden dat zoals gezegd liever in eigen omgeving. Ook 

enkele collegae van ons squadron die niet meehoeven zijn er! 

 

De basiscommandant, kolonel Theo ten Haaf, onderstreept nog eenmaal het belang van onze aanwezigheid in Irak, 

zo’ n 4000 km van huis. We zullen met onze helikopters zorgen voor de afvoer van eventuele gewonden en, als het 
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gebeurt, ook gesneuvelde kameraden naar huis moeten brengen. Politionele acties zullen we moeten ondersteunen en 

ook het VIP-vervoer in Al Muthanna ligt op ons bordje. We hebben nu eenmaal gekozen voor ons uniform en nu het 

erop aankomt moeten we weten waar we voor staan. We zijn goed opgeleid en gaan met uiterst modern materieel naar 

Irak. Daar was geen woord Frans bij! 

 

Na nog een kop koffie krijgt iedereen de gelegenheid afscheid te nemen van geliefden en stappen we om 06:45 uur in 

de bus naar een andere Vliegbasis brengt en vanwaar we vervolgens naar Irak vertrekken en waar we de volgende dag 

doodmoe aankomen. Het is er dan ongeveer 50 graden op dat uur van de dag.  

 

Wij zitten in het Zuidoosten van Irak en hebben de verantwoordelijkheid voor de provincie Al Muthanna, samen met 

Italianen, Roemenen en niet te vergeten de Amerikanen. Ook zijn er nog een handvol Japanners, maar die zitten meer 

naar het noorden in “onze”  provincie, maar daar hebben we eigenlijk geen samenwerkingsverband mee. 

Het is de bedoeling dat er in januari vrije verkiezingen gehouden worden in Irak en om dat te bewerkstelligen moeten 

er nogal wat opstandige elementen tot inkeer gebracht worden.  

Ik neem aan dat jullie dagelijks de media gevolgd hebben en het hoeft geen uitleg wie en wat die opstandige elementen 

zijn en wat hun invloed op dat vredesproces is.  

 

Die Moslimfundamentalisten willen maar een ding, het totaal ontredderen van stabiliteit in het land, opdat zij gewoon 

hun geld kunnen verdienen met “eerlijke” oliehandel, wapen- en mensensmokkel via Saoedi-Arabië en allerlei andere 

duistere praktijken. Daarnaast hebben ze banden met het wereldwijde terroristische netwerk dat alles wat niet-moslim 

is, met name Amerika, de oorlog heeft verklaard.  

 

Maar ook Nederland sympathiseert met  Amerika en daarom zijn ook wij inmiddels al herhaalde malen doelwit van 

terroristische acties geweest. De uitkomst daarvan heeft ook al meerdere keren de voorpagina van de kranten gehaald. 

De trieste balans voor Nederland: twee doden en een marinier, die nog steeds vervolgd wordt voor het feit dat hij het 

werk deed waarvoor hij werd opgeleid en waarvoor hij naar Irak werd gestuurd. Die terroristen willen dus de macht en 

ze zijn bereid daar niet alleen hun eigen leven voor te offeren, maar ook dat van onschuldige slachtoffers als vrachtwa-

genchauffeurs, personeel van het Rode Kruis en zelfs het eigen volk in de vorm van o.a. door ons opgeleide politie, de 

ING (Iraqi National Gards) is niet veilig! We kunnen het dagelijks zien op televisie. 

Als die opstandelingen het zwijgen is opgelegd zou dus de weg vrij moeten zijn om tot die verkiezingen te komen. Maar 

dit land is eigenlijk nog nooit vrij geweest, het ging altijd onder de knoet van een vreemde mogendheid of van een tiran 

als Saddam Hoessein gebukt. 

Het zal dus nog decennia lang de hulp nodig hebben van meer ontwikkelde  landen als Amerika die volgens mij graag 

die “hulp” willen bieden, dat is wel duidelijk. 

 

De Nederlandse regering heeft vanaf het begin van Golfoorlog II onvoorwaardelijke steun aan Amerika toegezegd, 

maar nogal lang gedebatteerd of en in welke vorm die steun zichtbaar gemaakt kon worden. Toen eenmaal in Bagdad 

het kolossale standbeeld van Saddam Hoessein op symbolische manier door de Amerikanen van zijn sokkel werd ge-

trokken, leek  de weg open voor een vreedzame toekomst voor Irak en SFIR kreeg zijn beslag. SFIR staat voor Stabilisa-

tion Forces Irak en het is de paraplu waaronder de vredes-missie wordt uitgevoerd. Maar eigenlijk is het geen peace-

keeping mission wat we hier doen. Want er is hier geen vrede! Want dit land verkeert nog steeds in oorlog, laat dat 

duidelijk zijn!  

En daarvoor kwamen dan de Coalition Forces zoals hierboven genoemd, aangevuld met landen die inmiddels ook al 

weer zijn vertrokken, omdat hun burgers en soldaten werden vermoord (denk aan bv. de Spanjaarden en Koreanen), 

met hun militairen om die vreedzame toekomst voor te bereiden. 
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Maar dat bleek een enorme vergissing, die gepaard ging met een veel te vroeg gevierde overwinningsroes die het 

straatbeeld in Irak beheerste. Op de achtergrond waren radicale groeperingen, zogenaamde aanhangers van de ver-

dreven leider Saddam, erg actief in een internationaal samenwerkingsverband met o.a. Al Qaida. En dat bleken er 

in aantal veel meer te zijn dan de Amerikanen tot dan toe hadden aangenomen. Het ontbreekt deze groeperingen 

niet aan de nodige financiën en wapens, die ze onderhands weten te verkrijgen via allerlei voor de buitenwereld be-

kende kanalen. Ter wille van de veiligheid van onze opvolgers hier ga ik hier niet verder op in, daarvoor vraag ik uw 

begrip.  

Ook de dagelijkse veiligheid van het eigen personeel moet gewaarborgd zijn, en daarvoor heeft het detachement de 

beschikking over Apache gevechtshelikopters, waarvoor iedereen in dit land een heilig ontzag heeft. Die dingen zijn 

de ogen en de oren van de grondtroepen en zijn naast allerlei sensoren - die met name uitstekend in het donker 

functioneren - uitgerust met een aantal boordwapens waar een tank jaloers op kan zijn.  

En juist omdat ze zo zwaar bewapend zijn wekken ze zoveel ontzag dat er nog nooit een schot  afgevuurd hoefde te 

worden. En dat is precies dat wat we ook niet willen, want het is de bedoeling dat we als vreedzaam overkomen en 

niet als een bezettende buitenlandse mogendheid. Daarmee win je niet het vertrouwen van de bevolking en daar 

hebben we dus een hele goede verstandhouding mee. 

Het is nog maar de vraag of die vrede er komt zolang er te weinig landen zijn die militair de helpende hand willen 

bieden in deze poel van ellende, een ander woord kan ik er niet voor vinden, helaas.  Want Nederland houdt het 

voor gezien half maart volgend jaar. We zullen dan misschien wel in de Westelijke Sahara (Noordwest-Afrika) zitten 

of wie weet waar. Ik mag hopen dat er er op hoog niveau wordt nagedacht over hoe we ons eigen land gaan beveili-

gen tegen het rechts-extremisme dat na de moord op Theo van Gogh de kop op heeft gestoken! Eigen land eerst 

lijkt mij! Klinkt u dat bekend in de oren? 
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Wat was nu mijn bescheiden rol daar in Irak? Wel, om die helikopters vliegend te houden in die verzengende hitte 

en al dat stoffige zand moeten er nogal wat zeilen bijgezet worden. Ze zijn niet echt gebouwd om langdurig in deze 

klimatologische omstandigheden goed te kunnen werken. De verschillende soorten olie blijken te dun waardoor de 

smerende werking afneemt, de rotorbladen – je weet wel, de wieken van de heli- worden in de hete, met zandkorrel-

tjes gevulde lucht bijna gezandstraald, lucht- en brandstoffilters raken erg snel verstopt  en zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Ook voertuigen en airco’s in de tenten hebben het zwaar te verduren. Met een absolute gemeten waarde 

van 72 graden C op de heetste dag van de zomer mag duidelijk zijn dat dat voor grote problemen zorgt, niet in de 

laatste plaats voor de militairen zelf!  

 

Het zijn dure wapensystemen, die helikopters en de onderdelen ervan liggen, gezien de bezuinigingsdrift van ons 

kabinet, niet echt voor het oprapen. Daar zijn er dus relatief erg weinig van en om die reden is het een hele tour om 

ze in een soort van recycleprogramma “op de plank” in Irak te krijgen. In dat proces heb ik de taak ervoor te zorgen 

dat die onderdelen er op het moment van behoeftestelling ook daadwerkelijk zijn. Daarnaast doen we alles wat in 

de logistieke lijnen zit opgesloten, zoals de aanvoer van voeding, water, brandstof, reparaties aan voertuigen, onder-

houd van infrastructuur enzovoorts.  

 

En dan heb ik het nog niet eens over de vervoersproblematiek binnen Irak gehad.  

Want op weg van en naar de vliegbasis staan mens en materieel iedere rit weer bloot aan de gevaren die langs de 

weg in allerlei vormen voor kunnen komen, van “geprepareerde” gedumpte koelkasten, “lege dozen” die er gisteren 

nog niet lagen tot colablikjes toe die, op het moment dat zo’n konvooi voorbij komt, van afstand tot ontploffing 

gebracht (kunnen) worden. En dat is al een aantal keren gebeurd en daar word je niet vrolijk van, dat kan ik u verze-

keren. Eenmaal de grens met Irak gepasseerd heb je dan ook een13 kg zwaar kogelwerend vest aan, helm op en een 

geladen wapen bij je. Iedere keer opnieuw worden de gevaren ingeschat. Is het te onveilig “daar buiten”, dan gaan 

we dus gewoon niet op pad, of het moet operationeel zijn, want zoals gezegd, daarvoor dragen we tenslotte dit uni-

form.  

 

Het mag duidelijk zijn dat ik, ter wille van de veiligheid van de collegae die nu in Irak zitten, niet in kan gaan op 

details, dat laat ik over aan de media. Dit blad zal, als u het eenmaal gelezen heeft, ongetwijfeld bij het oud papier 

belanden en wie het daarna, al dan niet toevallig, in handen krijgt…….? Vergis u niet in de terroristische netwerken! 

Ja, ook in Nederland zijn ze actief zoals u sinds kort zeker weet! 

 

Hoe heb ik nu mijn (eerste) uitzending ervaren? Wel, zoals gezegd, deels positief en deels negatief. Positief in die zin 

dat ik hoop een bijdrage geleverd te hebben aan de toekomstige vrede en wederopbouw van Irak. Negatief in die zin 

dat ik denk dat er meer landen langer moeten blijven om dat voor elkaar te krijgen. Ik moet er niet aan denken wat 

er zal gebeuren als de laatste Amerikaanse soldaat  hier het licht uitdoet! Laten we hopen dat dat niet gebeurt voor-

dat die vrede er is! 

 

En niet in de laatste plaats: de mensen die je lief hebt tweeeneenhalve maand moeten missen is zeker geen pretje, 

maar het weerzien zal dan ook des te prettiger zijn! En zo kun je van een aanvankelijk negatieve ervaring toch weer 

een positieve ervaringen maken! 

 

Rob Beerten 
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¢ Peter Rieken binnen PVO een “studieorkest “ is be-

gonnen; 

¢ Peter dan ook graag heeft dat een aantal leden daarin 

participeren; 

¢ Peter onlangs ook aan Marcel Gieskens dringend ver-

zocht daaraan deel te nemen; 

¢ Marcel daarop antwoordde dat hij dan ruzie met zijn 

vrouw zou krijgen; 

¢ Peter vervolgens aanbood om Marcel zijn vrouw te 

bellen; 

¢ Peter kennelijk in de loop der tijd heeft geleerd hoe hij 

daar mee om moet gaan; 

¢ PVO een nieuwe kurkentrekker 

heeft aangeschaft die de vele 

flessen wijn veel makkelijker 

van de kurk moet kunnen ont-

doen; 

¢ Ondanks deze nieuwe kurken-

trekker, Riekje van Tricht het 

toch niet voor elkaar kreeg de 

wijnfles hiermee te openen; 

¢ Dit ook niet zo verwonderlijk is daar deze 

“kurkentrekker” bedoeld is om “kurken” uit een wijn-

fles te trekken en niet om “schroefdoppen” van een 

wijnfles te trekken; 

¢ Cees van Dijk geen kans onbenut laat om met een pro-

minent figuur op de foto gezet te worden; 

¢ Cees inmiddels al met veel prominente figuren op de 

foto staat; 

¢ Cees naarstig op jacht is naar nog meer prominente 

figuren; 

¢ Hij ook regelmatig aan een aantrekkelijke dame vraagt 

of zij een prominent figuur is; 

¢ Ondergetekende hem er van verdenkt  dat hij op deze 

wijze zelf een prominent figuur denkt te worden; 

¢ Hij dan binnenkort vooral aan aantrekkelijke dames 

kan vragen of zij misschien met een prominent figuur 

(close) op de foto willen; 

¢ Donata van Asselt tijdens de BBB repetitie aan Elwin 

van der Molen aangaf dat zij een “tel” miste in de 

maat; 

¢ Elwin haar toen adviseerde er eentje tussen te schrij-

ven; 

¢ Rob Beerten vervolgens  voor haar dicteerde “T.E.L” ;  

¢ Leo Schambach tijdens de EBK repetitie het nummer 

Hrja kapello Hrja in zijn toch feilozelosbladige alfabe-

tisch lexicoschambach systeem niet meer kon vinden; 

¢ Raymond Roeten hem vervolgens adviseerde dat, in-

dien hij ooit mocht stoppen met de EBK, hij zijn mu-

ziek niet in hoefde te leveren maar gewoon weg kon 

gooien; 

¢ Peter Rieken onlangs tijdens het repeteren van Graf 

Zeppelin begon te griezelen; 

¢ Hij vervolgens  aan enkele spelers verzocht om het 

gevoel voor schoonheid eens in te schakelen; 

¢ Monica van Tricht onlangs ontdekte dat de eerste grij-

ze haar op haar hoofd was doorgedrongen; 

¢ Monica die vol ongeloof aan 

Esther Bakker toonde; 

¢ Esther, ook de beroerdtse niet, 

haar vervolgens direct van die 
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  ¢ ene grijze haar heeft verlost ; 

¢ Leo Schambach in “Het Slavenkoor” een ritmisch 

nogal lastig stukje moet spe-

len; 

¢ Peter Rieken daarom aan 

Leo verzocht te proberen de 

“tel” te voelen; 

¢ Peter als bijkomend voor-

deel zag dat Leo dan ook 

mooi in zijn slag mee kon 

spelen; 

¢ Tijdens de intocht van de 

Goedheiligman Adrie Verlaan aangaf dat het vol-

gende nummer “Zie ginds komt de stoomboot” zou 

zijn; 

¢ Leo Schambach echter als enige “Sint Nicolaas op 

mars” inzette terwijl de 

rest Zie ginds komt de 

stoomboot inzette; 

¢ Leo dit met zo’n overtui-

gingskracht en volume 

deed dat binnen 2 maten 

de hele harmonie “Met 

Sint Nicolaas op mars” 

aan het spelen was; 

¢ Naar alle waarschijnlijk-

heid de olifant met die hele lange snuit bij Leo in 

de leer moet zijn geweest 

 

 

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 

( traditionele nieuwjaarsmuziek ) 

 

Vrijdag 14 januari 

2005 
Uit te voeren door: 

 
Harmonie – orkest PVO uit Soest 

o.l.v. Peter Rieken 
 

en 
  
Stichts Muziektheater Vereniging Polyhymnia uit Zeist 

o.l.v. Wim Leising 
 
Aanvang: 20.15 uur            Petrus & Pauluskerk 

Gebouw open: 19.30 uur    Kerkplein 
2, Soest 
Toegang: E 3,50 p.p.          Kinderen t/m 12 jaar: gratis 
 

Kaarten vanaf 27 december 2004 verkrijgbaar bij: 
*  VVV-kantoor te Soest. 
*  IDEA 
*  Primerawinkels te Soest 
*  Muziekvereniging PVO a/d Rembrandtlaan te Soest 
*  Polyhymnia te Zeist 
*  ’s Avonds bij de ingang Petrus & Pauluskerk  
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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


