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Beste vrienden van muziekvereniging De Buntstekers, 
 
Voor u ligt onze Nieuwsbrief, editie juni 2014. In deze nieuwsbrief een korte terugblik op Carnaval 2014 en de introductie 
van onze nieuwe voorzitter. Veel leesplezier en tot ziens bij onze optredens. 

 
 
Carnaval 2014.  
 
We waren op stap met Boy Donders, 

Fleurist uit het Zuiden, de (niet-

erkende) broer van de alom bekende 

Stylist uit het Zuiden.  

Vier dagen lang kregen prominenten 

van diverse verenigingen een 

machtige make-over, uitgevoerd door 

Boy Donders. Schaar en spuitbus 

mochten hun werk doen. Jong en oud 

ondergingen de luchtige metamorfose 

gelaten, totdat ook de opperspreek-

stalmeesters verstomd werden door 

de toilet-aeria. Wènne lucht ! 

Agenda 2014: 

Juni 2014: inhalen Avondvierdaagse 
Goirle en diploma-uitreiking Rooi 
Pannen 

Juli/augustus: zomerreces 

September 2014: Tilburg Ten Miles 
en wijnfeesten Moezel 

December 2014: kerstoptredens in 
Tilburg en Hilvarenbeek 

   Beste vrienden van De Buntstekers. 

Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Hans van 

Laerhoven, ik ben 62 jaar en woon aan de Alpenlaan in Tilburg. Ik ben 

bijna 40 jaar getrouwd met Lia en we hebben een  zoon, een schoon-

dochter en twee prachtige kleindochters: Amy en Kim. 

In Februari deelde Paul de Beer De Buntstekers mee, dat hij na de 

carnaval van 2014 ging stoppen bij de Buntstekers en dus ook als 

voorzitter. Hierdoor moesten De Buntstekers op zoek naar een nieuwe 

voorzitter. Een van de bestuursleden heeft mij toen gevraagd eens na 

te denken of dit een taak voor mij zou kunnen worden. Ik heb aan Paul 

gevraagd wat deze taak inhield en heb een aantal weken de tijd 

genomen om alles te overwegen en daarna besloten om de functie van 

voorzitter van De Buntstekers te aanvaarden. 

Ik ben pas 3 jaar lid van De Buntstekers, maar ik maak al 4 jaar deel uit 

van het orkest, het eerste jaar als gastzanger tijdens het Blèrconcour 

en als gastbekkenist bij de wijnfeesten aan de Moezel.  Omdat ik deze 

gast optredens best wel leuk vond, ben ik toe getreden tot de gezellige 

club van De Buntstekers. Ik ben op mijn 15e jaar begonnen als 

slagwerker in een bandje en heb daarna in verschillende bands en 

orkestjes mee gedraaid. De jaren (2000 tot 2010) voordat ik bij De 

Buntstekers kwam, had ik samen met Theo van de Louw een 

amusementsduo, genaamd 2Enjoy. Samen traden wij tijdens de 

Tilburgse carnaval ook op onder de naam het Kruiken duo. 

Ik hoop in de komende jaren als voorzitter mijn steentje bij te kunnen 

dragen om onze en uw Buntstekers  stabiel, muzikaal en vooral 

gezellig te houden. Dit kan ik natuurlijk niet alleen, maar ik weet dat 

ook Peter Musters (secretaris) en Piet van Gorp (penningmeester) met 

dezelfde motivatie te werk gaan. Ik dank alle Buntstekers voor het in 

mij gestelde vertrouwen en ik hoop op een fijne en sfeervolle 

samenwerking. 

Met vriendelijke groet: Hans van Laerhoven. 
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