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Beste Donateur, 

 

Voor velen van u is de vakantie al begonnen. Zo ook voor de leden van De Buntstekers. Vorige 

week is het muzikale seizoen afgesloten met een heerlijke barbecue. Al met al is het weer een druk 

jaar geweest met als hoogtepunt wel weer het afgelopen carnaval. Het was erg leuk om menig 

donateur tijdens deze dagen te hebben kunnen begroeten. Maar de laatste maanden hebben we 

nog meer gedaan: ondersteuning bij de Avond 4-daagse in Goirle en het opluisteren van de 

Diploma-uitreiking bij De Rooi Pannen. Nu dan eindelijk vakantie zodat we weer fris aan een nieuw 

seizoen kunnen beginnen. 

 

 

Nieuwe leden 

De Buntstekers zijn verheugd u te kunnen melden, dat een van 

de leden van weleer weer terug is op het oude nest: Jos van 
Grinsven. Jos speelt bariton en is een echte aanwinst. Blij zijn we 

ook dat na enkele maanden van afwezigheid vanwege een studie 
ook Ruud van Beers weer van de partij zal zijn. Mannen welkom. 

Zo zitten we dus weer aardig in de muzikanten. Ontbreekt alleen 

nog maar een Bekkenist. Maar ook daar zijn we misschien al in 
voorzien……..? 

 

Website: www.buntstekers.nl 

 

 
 

De Wijnfeesten 

 

In het weekend van Zaterdag 24 September gaan 
De Buntstekers naar de Wijnfeesten in Duitsland. 

Tesamen met een heel groot gezelschap (± 150 
personen) wordt een bezoek gebracht aan de 

Moezel. De voorbereidingen voor dit uitstapje zijn 
inmiddels in volle gang. Enkele nummers zijn 

speciaal bewerkt om ze tijdens deze dagen ten 
gehore te brengen.  

Op onze site zullen we U tezijnertijd een 

impressie geven van deze dolle dagen. 
 

 

Agenda: 
De Buntstekers zijn weer te beluisteren bij de 
volgende activiteiten: 

 
4 september – Tilburg Ten Miles, Oisterwijksebaan,   
                                                Tilburg 

24 september – Wijnfeesten, Moezel 
1 oktober – Kapellenfestival Grenskapel, Poppel 
26 november – Warandaloop, Tilburg 

27 november – Blerconcours CST , Tilburg 

 
 

U bent allen van harte welkom 

 

http://www.buntstekers.nl/
mailto:info@buntstekers.nl
http://www.buntstekers.nl/

