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Beste Donateur, 

 

We staan voor het begin van 2011. Voor De Buntstekers was 2010 een enerverend jaar met als 

dieptepunt het verlies van een echte Buntsteker en Erelid, Jos Musters. Een jaar met veel 

optredens waarbij wij ook menigeen van U hebben mogen verwelkomen. De Buntstekers wensen 

U nog een gelukkig nieuw jaar toe waarbij we U hopelijk weer vele malen zullen ontmoeten 

 
 

3e Plaats op het Blèrconcours in Tilburg 

Op zondag 28 november 2010 hebben De Buntstekers een derde 

prijs in de wacht gesleept op het jaarlijkse Blèrconcours in Tilburg. 

Met het nummer Un Saluut werd een ode gebracht aan onze 
stadsprins. Voor velen een echte ouderwetse karnavalskraker. 

Maar de concurrentie was moordend en er werd een terechte 
winnaar gevonden in Kaaj Gaaaf.  

Opnieuw is dit prachtige resultaat van De Buntstekers gehaald 
met medewerking van hun trouwe koor, ditmaal onder de naam 

Schietopofwezènurnieoptèèdkoor. Foto’s kunt U bekijken op 
www.buntstekers.nl 

 

Website: www.buntstekers.nl 
 

 
 

Proms of Carnaval, De Druiventros 

 

 
 
Zaterdag, 11 december 2010 hebben De 

Buntstekers twee optredens verzorgd 
tijdens de Proms of Carnaval. Een 

prachtige avond vol met mooie kapellen 
uit heel Nederland. Als echte Tilburgse 

muziekvereniging mochten we hier 
natuurlijk niet ontbreken.  

 

Agenda: 
De Buntstekers zijn weer te beluisteren bij de volgende 

activiteiten: 
 
15 januari – Gools Geblèr SKB, Café De Haspel Goirle 
5 februari - Prinsenbal Rijen met SKB 

11 februari – Verbroederingsfeest C.V. De Tunnelplekkers, 
Tilburg 
18 februari – Prinsenbal SKB,  Café D’n Brands Goirle 

19 februari – Maria Kapellenavond, ‘t Uilennest , Tilburg 
26 februari – Karnavalsconcert SKB, Jan van Besouwhuis, 
Goirle 

4 maart – Carnaval 2011, zaterdag Dweilavond 

 

U bent allen van harte welkom 

 
De Buntstekers zijn op zoek naar een (ervaren) Baritonist(e) en Bekkenist(e). Kent U iemand in uw 

omgeving die U ons kunt aanbevelen, laat het ons dan weten. 
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