
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 ! 

 
Als ik dit schrijf is het zondagavond 18 
september. Vandaag heeft de 
Eemlander Blaaskapel meegedaan aan 
het jaarlijkse blaaskapellenfestival in 
Austerlitz. Het was weer een mooie dag! 
Niet alleen het weer was mooi, ook het 
resultaat mocht er (weer) zijn. De 
Eemlander Blaaskapel haalde met in 
totaal 69 punten een 1e prijs. Dat is de 
vierde keer in 5 jaar tijd! Er was vorig 
jaar een kapel uit Tsjechië ingevlogen 
om de EBK tweede te laten worden….. 
 
Een prima prestatie met als hoogtepunt 
het “klokkenspel” van Adri Verlaan!!!! 
 
Dit PVO-nieuws staat verder weer 
boordevol nieuws over de vereniging 
dus 
 
Veel leesplezier, 
Leo en Marcel. 
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Patientia Vincit Omnia Soest (Geduld Overwint Alles) 
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PVO-Nieuws verschijnt 6 x per jaar  

en is bedoeld voor leden,  

Kopij inleveren voor:  

1 december 2005  

Soester Muziekvereniging                 Patientia Vincit Omnia 

Wanneer Wat Wie 

30/09 -
02/10 

Big Band Blow naar De-
nemarken 

Big Band Blow 

ZA 8/10 Najaarsconcert Griftland 
College 

PVO + Big Band 
Blow 

Za 22/10 Griekse avond PVO 

Vr 11/11 Carnaval Sociale Werk-
plaats Amersfoort 

WBAWWW 

Za 19/11 Intocht Sinterklaas 
Soest 

PVO 

Vr 13/1 Nieuwjaarsconcert i.s.m. 
Gooise Operette  

PVO 
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redactioneel 
 

een nieuwe naam, een vertrouwd gezicht 
De optiekwinkel van Hans Nota aan de van Weedestraat 

draagt sinds kort de naam van de eigenaar. Brilcentrum Nota 

is na dertig jaar veranderd in hans nota optiekhans nota optiekhans nota optiekhans nota optiek . Dit 

mede omdat naast brillen ook contactlenzen worden 

aangemeten is besloten een passender naam op de gevel te 

zetten. In het onlangs aangepaste winkel interieur is een ruime 

collectie monturen en zonnebrillen te zien. Merken als Mexx, 

Vogue, Gant en Guess weerspiegelen de hedendaagse 

modelijn, terwijl de Rayban zonnebrillen en correctie-

monturen een aloude kwaliteit waarborgen. Op glasgebied 

springt de naam Nikon eruit ( bekend uit de fotografie ). 

hans nota optiekans nota optiekans nota optiekans nota optiek   heeft een eigen slijperij en 

oogmeetafdeling. Op contactlensgebied heeft de technologie 

niet stil gestaan. Naast dag-, week-, maand- en halfjaarlenzen 

zijn torische en multifocale lenzen een specialiteit. 

Met de slogan ‘ Uw zicht is onze zorg … ‘ nodigt hans hans hans hans 
nota optiek nota optiek nota optiek nota optiek  u gaarne uit om eens te komen kijken in de 

optiekwinkel aan de van Weedestraat. 

Een nieuwe naam, een vertrouwd gezicht 

 

De optiekwinkel van Hans Nota aan de van Weedestraat 
draagt sinds kort de naam van de eigenaar. Brilcentrum No-

ta is na dertig jaar veranderd in hans nota optiekhans nota optiekhans nota optiekhans nota optiek  Dit 
mede omdat naast brillen ook contactlenzen worden aange-
meten is besloten een passender naam op de gevel te zet-

ten. In het onlangs aangepaste winkel interieur is een ruime 
collectie monturen en zonnebrillen te zien. Merken als Mexx, 

Vogue, Gant en Guess weerspiegelen de hedendaagse mo-

delijn, terwijl de Rayban zonnebrillen en correctie-monturen 
een aloude kwaliteit waarborgen. Op glasgebied springt de 

naam Nikon eruit ( bekend uit de fotografie ). hans nota hans nota hans nota hans nota 
optiekoptiekoptiekoptiek  heeft een eigen slijperij en oogmeetafdeling. Op 
contactlensgebied heeft de technologie niet stil gestaan. 
Naast dag-, week-, maand- en halfjaarlenzen zijn torische 

en multifocale lenzen een specialiteit. 

Met de slogan ‘ Uw zicht is onze zorg … ‘ nodigt hans no-hans no-hans no-hans no-
ta optiek ta optiek ta optiek ta optiek  u gaarne uit om eens te komen kijken in de 
optiekwinkel aan de van Weedestraat. 
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Hamerstukje 
 

‘t Is weer gedaan met de rust……… 
 

Er brandt ’ s avonds weer licht in het PVO-gebouw; 

de Rembrandtlaan staat weer bomvol met gepar-

keerde auto’s; er staan weer fietsen voor -en tegen 

het gebouw; er klinkt weer muziek en tromgeroffel 

en de brommer van Mirjam staat ook elke week 

weer voor de deur. 

De 6 weken van “betrekkelijke rust” zijn weer voor-

bij; de vakantie bestaat alleen nog maar uit goeie 

herinneringen. 

 

Zelf heb ik elk jaar weer het gevoel, te moeten 

“afkicken” als de vakantie begint. 

De wekelijkse gang op maandag (en donderdag) 

naar Het Gebouw wordt opeens onderbroken. 

Zo’n eerste vrije maandagavond “verveel” ik mij 

een beetje. 

 

Ik weet met mijn tijd geen raad;  tv-programma’s op 

maandag-en donderdag zijn vreemd en onbekend en 

het liefste ging ik toch maar naar de Rembrandtlaan. 

Maar voordat je het weet zijn die 6 weken om en 

begint het “lieve PVO-leventje” weer. 

Geen tv meer op maandag en donderdag; geen af-

kickverschijnselen maar gewoon lekker repeteren. 

En zo zit het eerste optreden in Attractiepark Slag-

haren er alweer op. 

Met bijna 40 muzikanten en evenzoveel gasten heb-

ben we het leuke dag gehad. 

Met muziek door het park en daarna in de Acht-

baan, het Reuzenrad of het Circustheater. 

En weer anderen zaten gewoon lekker op het ter-

ras ....een biertje bij-de-hand. 

Al met al een mooie opening van het seizoen! 

 

Slagwerkers zijn inmiddels alweer hard aan het 

werk voor het Najaarsconcert (en dat belooft een 

mooi spektakel te worden!) 

Harmonie-orkest is druk doende met Najaars-

concert en Nieuwjaarsconcert  

(13 januari 2006!); de Eemlander Blaaskapel was al 

te horen op de Gildefeesten en verdedigt op 17 Sep-

tember a.s. weer haar titel (op 18 september behaal-

de de EBK met 69 punten een 1e prijs!, Red.) op het 

festival in Austerlitz en onze  

Big Band Blow bereidt zich voor op een “Tournee” 

in Arhus (Denemarken) van  

30 sept-2 oktober a.s. 

 

Kortom.......het is weer gedaan met de rust........ 
 

Peter Smeets 

Voorzitter PVO 

 

DE KLOS……… 
 

Onze saxofoon spelende Motormuis (Cees van 

Dijk) was al begonnen met de klos, al 7 kantjes zijn 

er volgeschreven en het is geluktdit hieronder te pu-

bliceren:.   

 

Ja, eindelijk de KLOS. 

 

Na zoveel jaren dacht ik, Cees van Dijk, oei hier 

glip ik mooi langs, maar nee hoor, Irma had het in 

de gaten. DUS Irma BEDANKT !! 

Maar goed, dit terzijde. Iedereen heeft wel een 

voorkeur voor een bepaald instrument. Bij mij is dat 

de tenorsaxofoon. Ja en hoe komt dat. Nou een  

neef van mij, trouwens ook een trouwe fan bij het 

optreden van de Eemlander Blaaskapel in Auster-

litz, speelde van jongs af aan al op dit instrument en  

toen dacht ik, JA dat is 't! Dat ga ik ook doen! 

De jaren verstreken maar er kwam dus gewoon niks 

van TOT DAT ik Klaas van de Molen tegen kwam. 

Wij werkten samen op de brigade Soesterberg van 

de Kon. Marechaussee. Klaas vertelde wel eens 

over PVO en ik vroeg hem (ik dacht dat we toen  

"ambtshalve" even aan de bar zaten) of daar ook 

saxofoons waren. 

 

En ja, die waren er alleen zochten ze op dat moment 

geen saxofonisten, (ja, dat heb ik natuurlijk weer!) 

Op een gegeven moment maakte ik de overstap  

(Vervolg op pagina 6) 
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naar de politie Soest en verloor Klaas uit het oog. 

Na een aantal jaren kwam ik Klaas toch weer tegen 

en hij zei: "zeg Cees, wil jij nog.. ..Ik zei direct "is 

goed" alleen kan ik geen noot lezen"! Oh, dat geeft 

niet want we hebben een leraar die jou wel les kan  

geven. Dat was Joop Overstegen. Nou, dat heb ik 

geweten. In januari 1986 maakte ik de eerste af-

spraak met hem en kon op maandagavond, voor de  

repetitie, les krijgen. Dus ik er naar toe. Wat denk 

je, GEEN JOOP. Die kwam later en was helemaal 

vergeten dat ik les zou krijgen.(ik dacht, dat begint  

al goed) De volgende maandagavond begon het 

dan toch echt. Nu moet ik jullie zeggen dat de les-

sen die ik van Joop heb gehad, eerst in het PVO-

gebouw en later bij hem thuis, een periode is ge-

weest die ik NOOIT zal vergeten. De grote  

gastvrijheid van Joop en zijn vrouw Cor was fan-

tastisch EN... Joop is in staat geweest mij het saxo-

foon spelen te leren. Nou dan moet je toch echt  

veel geduld hebben, en dat heeft Joop!! 

 

Ja, en dan komt de dag dat je in de harmonie plaats 

neemt. Je gaat zitten en denkt, waar zijn die andere 

saxofonisten? Nou, die waren er dus niet en dan  

zit je daar alleen en raak bij het horen van de eerste 

noten al direct de weg kwijt. Maar... .met vallen en 

opstaan is het toch allemaal gelukt. En dan zie je 

op een gegeven moment de Eemlander Blaaskapel 

spelen. Dan denk je, ja.. .dat is ook leuk. Na in de 

carnavalstijd voorzichtig te hebben meegespeeld, 

deze kapel was toen de Hofkapel bij de Narreknol-

len, werd het een vaste plaats binnen deze kapel en 

hebben nu al heel wat concerten gegeven. 

 

Binnen onze vereniging hebben we ook nog een 

Evenementencommissie. Vanaf 1989 maak ik hier-

van deel uit en hebben in de loop der jaren al heel 

wat georganiseerd. We hebben in deze tijd nieuwe 

woorden uitgevonden die je in "de dikke Van Da-

len" nog niet tegen komt!! Als je dan al vele jaren 

muziek maakt blijven je toch steeds dingen verba-

zen of weet je dingen gewoon niet. Wat doe je dan? 

Dan ga je meespelen in het studie orkest van onze 

dirigent Peter Rieken. Nou, mensen, er gaat een  

wereld voor je open en ga je inzien hoe muziek is 

opgebouwd. Gewoon een AANRADER!! 

Waarom is PVO zo bijzonder? 

Ik denk dat dat komt omdat iedereen in zijn waarde 

wordt gelaten. Het is eigenlijk een grote familie 

waar naast de muziek, ook de gezelligheid niet  

weg te denken is. En als je dan bedenkt hoeveel 

leden er "achter de schermen" ook nog bezig zijn 

dan kan je toch alleen maar zeggen: 

 

"Het is een TOP vereniging!!! " 

 

P.S. 

Wil je nog meer van me weten, dan kan dat waar-

schijnlijk wel in een persoonlijk gesprek aan 

de.......... !! 

 

Het was even zoeken maar de volgende KLOS 

draag ik over aan Esther Bakker. 

 

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 volgende keer de klos is….en dus 

iets over zichzelf kan vertellen. En zo leren we el-

kaar 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 bij-

houden. 

Ilse Smeets  Donata van Asselt 

Erica Hamming Suzanne Uyland 

Retze Faber  Sharon Post 

(Vervolg van pagina 5) 

(Vervolg op pagina 8) 
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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 

PVO Nieuws verschijnt 6 x per 
jaar in een oplage van 250 stuks. 
Het blad wordt verspreid onder de 
leden en donateurs van de Mu-
ziekvereniging PVO. 
Neem contact op met de heer 
Hooft 
telefoon: 035-6021685 voor infor-
matie over tarieven en mogelijk-
heden.  
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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  Marcel Reulen 

Michael van ’t Veer Irma Metternich 

Cees van Dijk 

(Vervolg van pagina 6) 

Van de Musical Highlights avond is een leuke 

DVD gemaakt, er zijn nog enkele exemplaren te 

verkrijgen (à € 8,00 per stuk) bij Hettie Verlaan: 

035-6016888, adriverlaan@tiscali.nl 

LEGE INKTCARTRIDGES? 

Inzamelen van lege printer cart-

ridges, mag van zowel inkjet- als 

laser-printers. Heeft u zelf deze 

cartridges, of kunt  u ze van uw 

werk meenemen?  Breng ze dan naar het PVO ge-

bouw zodat we ze centraal kunnen inzamelen in de 

speciale doos (staat bij de trap naar het balkon).  

 

Via http://www.inkt-collect.nl/ worden deze cartrid-

ges dan opgehaald en krijgen we er geld voor t.b.v. 

onze vereniging. 

SENSEO? 

 

In het PVO-gebouw is nu 

een echt Senseo koffiezet-

ter aanwezig. Dus als u een 

lekker kopje koffie wilt 

drinken aan de bar: Dat 

kan! Een bakje lekkere 

koffie kost €0,50. 

OUD PAPIER! 

 

Op zaterdag 8 oktober wordt weer papier geladen in 

het PVO-Gebouw. Iedereen is welkom even te hel-

pen sjouwen of om papier te komen brengen. Dat 

kan van 08:00 uur tot 09:30 uur. 
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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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BIG BAND BLOW OP TOURNEE IN DENE-BIG BAND BLOW OP TOURNEE IN DENE-BIG BAND BLOW OP TOURNEE IN DENE-BIG BAND BLOW OP TOURNEE IN DENE-

MARKEN…….MARKEN…….MARKEN…….MARKEN…….    

 

In het weekend van 30 september tot en met zondag 

2 oktober hoort U onze Big Band blazen in Arhus 

(Denemarken). Gaan ze op de internationale tour? 

Zorgt de Big Band voor een doorbraak in de muzika-

le scene? Nou....zie het maar als een leuke uitwisse-

ling! 

Want zo is het gekomen.......: 

Al heel wat jaartjes hebben we goede contacten en 

een uitwisseling met het harmonie-orkest Kadence 

uit Randers (Denemarken). Wij zijn daar twee keer 

een bezoek geweest;  Kadence was al 3 x bij PVO te 

gast in Soest en volgende jaar staat onze 3e trip naar 

Randers op de kalender. 

 

Bij PVO zijn muzikanten, die spelen in het orkest, 

maar óók bij de Eemlander Blaaskapel en zelfs ook 

nog bij de Big Band. En bij Kadence in Denemarken 

zijn ook van die doorgewinterde muzikanten...… 

Zo speelt Dorit Jensen bij Kadence, maar óók bij de 

St.Thomas Big Band in Arhus (ca. 80 km afstand.....) 

En dan is de link snel gelegd.....want Dorit Jensen 

denkt: “Wat bij Kadence en PVO kan, moet ook 

bij de St.Thomas Big Band en Big Band Blow 

kunnen”. 

Dus ontstaat er een nieuwe “liefde” tussen twee Big 

Bands. En wat is er dan mooier om elkaar eens op te 

zoeken? Vandaar dat onze Big Band Blowers don-

derdagnacht 29 september richting Arhus rijden. 

Daar staat hen vrijdag een nieuwe kennismaking te 

wachten! Behalve deze kennismaking staan er een 

gezamenlijke Big Band repetitie (oef....36 Big-

Banders!), een twee concerten op het programma. 

 

Logisch dat de complete Big Band uitkijkt naar dit 

weekend. Dat wordt een wel heel gezellig, muzikaal 

en opwindend weekendje weg! 

 

En maandagavond 3 oktober.......blazen we weer 

mee op de wekelijkse PVO-repetitie, waar na afloop 

ongetwijfeld de meest sterke verhalen verteld zullen 

worden.                                                Peter Smeets. 

Ingezonden brief 
 
 

Geacht bestuur. 

 

Bij deze wil ik mijn lidmaatschap bij PVO opzeg-

gen. 

Even in het kort: 

Toen ik 15 jaar was kwam ik als majorette bij 

PVO, ben daarna hoofdmajorette geworden en 

daarna leidster. Alles bij elkaar zo’n 10 jaar. 

Na ? jaar werd ik gevraagd om als oud majorette 

weer op te treden, bij het gilde feest. Na veel oefe-

nen en veel pret en lol is dit een groot succes ge-

worden. Daarna zijn we ook gevraagd voor een op-

treden tijdens het 90 jaar bestaan, van PVO. 

 

Op een gegeven moment werd ik gevraagd om 

voor het muziekkorps, te lopen als tamboer-maître  

Dit heb ik met veel plezier gedaan. Echter ben ik 

de jongste niet meer(al 52 jaar)en vind het genoeg 

zo. Vergeet het niet ik heb dit alles met veel plezier 

gedaan. 

 

Bedankt voor alles en de leuke tijd, om nooit meer 

te vergeten. 

 

Dikke Kussssss 

 

AM van de Ruit-Hornsveld. 

 

P.S 

Ik zal het leuk vinden dat ik het clubblad van jullie 

mag blijven ontvangen, zodat ik op de hoogte blijft 

van jullie prestaties. (daar gaan we zeker voor zor-

gen, Ans bedankt! Red.) 

 

Groetjes Ans 
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Verslag van het Blaasfestival op 18 september 2005 te Austerlitz 
 

Aanwezig: Marcel Reulen, Monica v. Tricht en Rob Beerten Klarinet. Esther Bakker en Helmi Sanders Alt Sax, 

Adrie de Kruijff en Cees v. Dijk Tenor Sax, Piet Rademaker, At Hooft, Fred v.d. Molen Bariton. Jan de Jong Bas. 

Leo Verlaan Cornet, Raymond Roeten Trompet. Joop Oversteegen Slagwerk. Adri Verlaan Trompet en orkestlei-

ding, Cees v. Dijk Presentatie. Afwezig: Leo Schambach  Cornet, en Hans v.’t Veer Es-Hoorn.  

 

Repertoire: 
1. Slavonicka Polka. 

2. Böhmischer Blut. 

3. Der Falkenauer. 

4. Musikantenliebe. 

5. Dompfaff (met klokkensolo). 

6. Wenn der Tag zu ende geht. 

7. Hubertus Walzer. 

8. Antonin Polka. 

9. Heut ist dein Geburtstag (Met bloemenhulde aan aanwezige jarigen).  

10.  Süd Böhmische Polka 
 

Juryleden:  Bert Willemsen junior en senior en Bert Willemsen senior. 

Categorie B: Egerländer kapellen. 

Deelnemers in deze categorie: Die Holzers uit Houten, Krommerijnbouwers uit Werkhoven, en de Eemlander Blaas-

kapel. 

 

Beoordeling:    Bert Willemsen Jr.  Bert Willemsen Sr. 

 

Klankverhouding – Zuiverheid   8.5    9 

Repertoirekeuze    8.5    8 

Muzikaliteit     9    9 

Opvatting Orkestleider/Dirigent   8.5    8.5 

 

Commentaar: 

 

Bert Willemsen Jr.: 

Ik kan zien dat jullie veel speelplezier hebben. Het samenspel is goed, vooral in het scherp koper. De tenorstemmen 

mogen in de baritons iets duidelijker naar voren komen. Baritons in de hoogte soms wat onzuiver. 

De dynamische verschillen zijn goed verzorgd, zoals altijd. De stemming in het hout is prima. 

Elke keer worden jullie weer beter, petje af voor de “klokkenluider. 

Graag tot ziens! 

 

Bert Willemsen Sr.: 

Zuiverheid goed. Het geheel is een zeer muzikaal en goed optreden. 

Klankverhouding tussen klarinetten en de saxen/trompetten goed. 

Er spreekt muzikaliteit uit het orkest. Een goed genuanceerd  en beschaafd optreden. 

Ga zo door! 

 

Uitslag:  1ste  Eemlander Blaaskapel   69 punten 
 

Puntenaantal vorig jaar: 67 
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UNIEK SLAGWERK SPEKTAKEL IN SOEST. 

 

 

Heeft u wel eens 30 enthousiaste slagwerkers tegelijkertijd aan het werk gehoord en gezien ? Nee ? Dan 

moet u op zaterdag 8 oktober a.s. naar de zaal van het Griftland College komen, want daar spelen zoveel 

slagwerkers tegelijk.  

 

Op het Najaarsconcert van muziekvereniging PVO kunt u deze grote groep slagwerkers alleen en in samen-

spel met het harmonieorkest en de big band formatie van PVO horen en zien.  

De instructeurs Martin Oosterdijk en Frank Kamperman  hebben alles in het werk gesteld om de slagwer-

kers van PVO en de verenigingen G.A. Heinze  uit Muiderberg en Prins Maurits band uit Bussum samen te 

laten spelen. Ze hebben zelfs muziek geschreven voor dit slagwerk festijn. 

 

Er zullen gezamenlijke stukken worden gespeeld en u zult enkele solisten kunnen bewonderen. Dit zijn al-

lemaal slagwerkers die al langer bij de genoemde verenigingen lid zijn. Maar ook de jongere leden van de 

verenigingen zullen hun beste beentje of moet ik zeggen stokje voorzetten om u als publiek te kunnen laten 

genieten van scherpe trom, tenor trom, bas trom, claves, timbales, bongo’s, conga’s,  bekkens, enz enz enz. 

U ziet aan deze zeker niet volledige opsomming, dat er bij slagwerk meer te zien en te horen is dan alleen 

trommels. De samenwerking met de verenigingen G.A. Heinze en Prins Mauritsband bestaat al langer. Eni-

ge jaren geleden werden door de muzikanten van deze verenigingen gezamenlijke concerten gegeven. 

Nieuw is de samenwerking tussen de slagwerkers van de verenigingen in deze samenstelling.  

 

Ik hoop dat u al een beetje nieuwsgierig geworden bent, want er is op het najaarsconcert van  PVO natuur-

lijk nog veel meer te beleven. U zult van het harmonieorkest onder leiding van dirigent Peter Rieken een 

stuk te horen krijgen, waarbij alle slagwerkers mee zullen spelen. Ook zal het harmonie orkest alleen spe-

len dit als contrast met het geweld dat de slagwerkers af en toe zullen veroorzaken. 

Halverwege het concert is een pauze.  

 

Na de pauze kunt u de Big Band formatie van PVO, Big Band Blow onder leiding van Elwin van der Mo-

len bewonderen en beluisteren. Ook bij de big band zult u verrassende stukken te horen krijgen. De beken-

de big band sound wordt dan afgewisseld met optredens van de slagwerkers en solisten.  

 

Wat u misschien niet voor mogelijk houdt is dat ook de big band formatie samen zal spelen met de totale 

slagwerk groep. Een spektakel dus. 

 

Muziek vereniging PVO probeert steeds muziek op andere manieren onder de aandacht van het publiek te 

brengen. Wij hopen dat u zo nieuwsgierig geworden bent, dat u op zaterdag avond 8 oktober a.s. naar ons 

najaarsconcert komt. Wij hopen u te mogen begroeten. De toegang is gratis. Wilt u meer weten van onze 

vereniging, bezoek onze website eens. Het adres is http://pvosoest.nl 

 

PVO 
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¢ Op donderdag 9 juni de EBK weer een optreden had 

in Loosdrecht; 

¢ Ate Hooft daartoe zijn auto 

parkeerde op een invaliden-

parkeerplaats; 

¢ Tijdens het uitstappen een po-

litieauto langzaam achter hem 

langs reed; 

¢ Ate Hooft plotseling zeeer 

moeilijk ter been was; 

¢ Hij daarbij ook nog een ge-

zicht trok alsof hem het ergste 

van de hele wereld was 

overkomen; 

¢ De dienders zicht-

baar ontroerd waren 

door dit Manke Nelis 

gedrag; 

¢ Ton Oosthoek in het weekend van 15-16 juni naar de 

vliegshow in Rotterdam is geweest; 

¢ Hij vervolgens ‘s maandags  vanwege die vliegshow 

spierpijn in zijn vingers had en aldus  niet goed klari-

net kon spelen; 

¢ De relatie hiertussen bij ons nog niet geheel duidelijk 

is. 

¢ Er nu een stuk op de lessenaar staat (Sing) waarbij wij 

niet alleen blazen maar ook moeten zingen; 

¢ De bijbehorende tekst (lalalalala) voor een enkeling 

nogal slaapverwekkend is 

¢ Helmi Sanders d’r lalala zo 

uitgebreid en langzaam 

over liet gaan in lalaaaage-

eeeuw dat Peter Rieken 

duidelijk moet hebben 

kunnen onderscheiden wat 

ze tijdens het avondeten 

allemaal naar binnen had 

gewerkt. 

¢ Matthijs Hoebe tijdens het Brink concert steeds heen 

en weer moest rennen van het orkestdrumstel naar de 

snaredrum in  de drumband; 

¢ Leo Schambach daarom tijdens het wisselen vast voor 

Matthijs het volgende nummer op zijn lessenaar legde; 

¢ Aan het eind van het orkeststuk Dingedong ,Matthijs 

als enige de laatste noot op de triangel moest slaan; 

¢ Peter Rieken deze slag wel aangaf maar Matthijs de 

slag op de triangel miste; 

¢ Dit volgens Matthijs kwam doordat Leo de verkeerde 

partij had klaargelegd daar er in deze partij geen 

“Solo” boven die noot geschreven stond; 

¢ Rob Beerten laatst aan Marcel Reulen vroeg of hij last 

had van zijn oog; 

¢ Marcel daarop vroeg; Wat zeg je, last van mijn oor?? 

¢ Peter Rieken onlangs tijdens de repetitie aan Willem 

van de Born vroeg of hij in de gaten had dat hij wat 

traag was; 

¢ Willem daarop antwoordde dat zijn baas dat ook al 

tegen hem had gezegd. 

¢ De EBK op 1 september weer een optreden heeft ge-

had in het verstandelijk gehandicapten oord Dennen-

dal; 
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¢ Tijdens de pauze een van de bewoners naar Esther Bakker 

liep en vroeg of hij op haar “fluit” mocht spelen???; 

¢ Esther daarop heel resoluut NEE antwoordde; 

¢ De bewoner zich vervolgens omdraaide en terugliep naar 

zijn stoel met de woorden “O”; 

¢ Op 4 september PVO een optreden in Slagharen heeft ge-

had; 

¢ PVO voor de rest van de dag gratis in het attractiepark 

mocht; 

¢ Cees van Dijk tijdens de terugreis in de bus vroeg of er 

iemand soms nootjes had meegenomen; 

¢ Joke Smeets vervolgens een zakje borrelnootjes te voor-

schijn haalde; 

¢ Cees daarop direct vroeg uit 

welk kerstpakket deze kwa-

men; 

¢ Ruben daarop vervolgens 

naar de uiterste houdbaar-

heidsdatum keek en vervol-

gens langzaam onder de 

stoel schoof van het lachen; 

¢ Hierna ineens niemand meer 

trek had in die borrelnootjes; 

 

 

 

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 



Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Pagina: 16 Juni 1999  September 2005 

 

 

RUNDEREZEL MET KANEEL, TIJM, VERSE LAURIER, KNOFLOOK, KOMKOMMER EN MIERIKSWORTELDIP. 

 

Hoofdgerecht voor 4-6 personen. 

Bereidingstijd : 1 uur 

Benodigdheden: 800 g. runderezel aan een stuk, op tijd bestellen bij uw slager.1 flinke eetlepel  Dijon mosterd. 

    1 volle eetlepel kaneelpoeder, 6 (verse) laurierblaadjes, Klein bosje tijm, gewassen. 

    10 tenen verse knoflook, in schil geplet, 0,5 dl. Plantaardige olie om te bakken, 25 g. roomboter. 

 

Zoetzure komkommer:  1 komkommers, geschild,1 dl. Sherryazijn naar smaak, 2 eetlepels honing, 1 eetlepel zout. 

 

Mieriksworteldip: 200 ml Griekse yoghurt, 2 eetlepels geraspte verse mierikswortel, 

        vers geraspte gember naar smaak, zeezout en zwarte peper uit de molen naar smaak, 1 eetlepels 

bieslook in stukjes van 1 cm geknipt. 

 

Bereiding: Verwarm de oven voor op 100 graden C.(hete lucht). Haal het vlees minstens 20 minuten voor het berei-

den uit de koelkast. Wrijf de “ezel” in met mosterd, masseer het goed in het vlees anders bakt het los bij 

het aanbraden. Bestrooi rondom met kaneelpoeder, zout en zwarte peper uit de molen en druk goed aan.  

 

       Verhit olie met iets boter in een braadpan, wacht tot de boter is uitgebruist en braad het vlees rondom 

bruin aan op hoog vuur. Scheur de laurierblaadjes in kleine stukjes. Bedek zowel de onder- als de boven-

kant van het vlees met laurier, tijm en knoflook. Draai de oventemperatuur naar 85 graden C en laat het 

vlees ca. 45-55 minuten garen of tot het rosé is. Meet met een vleesthermometer een kerntemperatuur van 

50 graden C. Laat de “ezel” verpakt in aluminiumfolie minstens 5 minuten rusten, zodat de vleessappen 

zich goed door het vlees kunnen verdelen. 

 

          Schaaf de komkommer met een dunschiller tot aan de zaadlijst in lange slierten, marineer met sher-

ryazijn, honing, zout en zwarte peper uit de molen. Dek af met plastic folie en zet minstens 30 minuten in 

de koelkast. Knijp daarna voorzichtig met beide handen het vocht uit de komkommer.Roer de ingrediën-

ten voor de mieriksworteldip luchtig door elkaar. (Rasp de mierikswortel kort voor gebruik, want al snel 

na het raspen vervliegen de etherische oliën en neemt de sterke smaak af. Verwijder een klein gedeelte 

van de schil en rasp de mierikswortel fijn op een fijnrasp). 

 

          Verhit een wok met een paar druppels plantaardige olie en roerbak de komkommer in 1-2 minuten 

op hoog vuur warm. Haal de kruiden van het vlees en snijd de “ezel” aan tafel in plakken. Presenteer met 

de mieriksworteldip en eventueel gepofte nieuwe aardappeltjes. 

 

  P.V.O.’s Hap- en Blaasrubriek 
 

           

Flip wenst U een smakelijk eten. 


