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Beste vrienden van muziekvereniging De Buntstekers, 
 
Voor u ligt onze Nieuwsbrief, editie december 2013.  
 
Dit kalenderjaar, dat met rasse schreden de 
wisseling met 2014 nadert, hebben we ons 7e 
lustrum uitgebreid gevierd. In oktober hebben we dit 
feestjaar met een prachtige lustrumreis afgesloten. 
Vrijdag 25 oktober vertrokken we per bus eerst naar 
Riel om nog wat inkopen voor latere festiviteiten te 
doen. Via vliegveld Eindhoven, waar gelukkig toch 
geen aeroplane voor ons beschikbaar was, 
belandden we uiteindelijk in Winterberg bij hotel Der 
Brabander, alwaar we uitgebreid met woord en 
drankje werden ontvangen. Gekozen was voor een, 
gelukkig voor onze veelal toch al wat oudere knoken, 
ontspannend programma, waar ook wat muzikale 
seances waren ingepland. Zondagavond werd het 
weekend door een bekende conferencier met 
weckpotten en klompen afgesloten. Het was 
geweldig.  

Kerst-optreden 
 
Op zaterdagavond 14 december 2013 hebben we de kerstmarkt in 
Hilvarenbeek met mooie kerstklanken muzikaal opgeluisterd. 
Zondagmiddag 15 december 2013 waren we te gast bij vestigingen 
van de Stichting Cello in Vught en Haaren. Te midden van vele 
kraampjes en menig kampvuur traden we te samen met diverse 
zangers, koren en draaiorgels aan en mochten we ons laven aan 
warme chocolademelk en glühwein en kon je beleven, zelfs in deze 
sfeervolle ambiance, hoe menig van vet druipend en met gebakken 
uienringen beladen broodje hamburger gulzig werd verorberd.  
 
 

 

Agenda 2013-2014 
  

 
 

 
In de nieuwsbrief van september 2013 stond vermeld, 
dat het Blèrconcours dit jaar zou plaats vinden op 7 
december 2013. 
Dit evenement is echter verplaatst naar: 
  
zaterdagavond 4 januari 2014, aanvang 21.00 uur. 
 
Wij, de Buntstekers en het koor geven weer acte de 
presence; the place to be: Poptempel 013. 
 
 
 
 
Aan allen fijne feestdagen en een gezond 2014 
toegewenst ! 
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