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Beste vrienden van muziekvereniging  
De Buntstekers 
 
Voor u ligt onze Nieuwsbrief, editie november 2014. In deze nieuwsbrief een terugblik op de Moezelreis 2014 en maken 
we een start met een nieuwe Rubriek: Maak kennis met een van de Buntstekers. Ook onze muzikale agenda ontbreekt 
niet, zodat u in de gelegenheid bent om onze optredens te volgen en wellicht te bezoeken. 
De muziekcommissie van onze vereniging is ons uitgebreide muziekarchief weer eens ingedoken. Songs zoals “La ballade 
des gens heureux”, “Vino” en “Manuela” worden momenteel weer nieuw leven ingeblazen. Als voorbereiding op de 
aanstaande kerstoptredens staan ook diverse kerstliedjes wee op onze muziekstandaardjes. 

 

Maak kennis met één van de Buntstekers 
 
Mijn naam is: Jos van Griensven  
Leeftijd: 56 jaar. 
Burgerlijke staat: getrouwd met Ineke, twee kinderen 
Woonplaats: Goirle 
Buntsteker sinds: mei 2011 
Instrument: Bariton 
Andere rol binnen de vereniging: redactie Nieuwsbrief 
Naast muziek maken: ben ik graag onder de mensen maar vind ik het ook leuk 
om rustig en alleen eens aan een watertje een hengeltje uit te werpen om een 
witvisje te verschalken. Ik loop graag eens de bossen in en in vakanties vertoef ik 
graag in de bergen; mijn vrouw Ineke ook, dus dat treft! De Bourgondische 
levensstijl past me wel en zodoende sta ik regelmatig onder het genot van een 
speciaal biertje of glas wijn aan het fornuis.  

Beste Buntstekers en 

vrienden van De Buntstekers 

 
Wij kunnen weer terug kijken op een 
heerlijk weekend aan de Moezel 
tijdens de wijnfeesten 2014. 

 
Wij logeerden met zijn allen in Maring-Noviand verspreid over een zes tal 
pensions. 
Wij bezochten de steden Bern Kastel, Traben-Trarbach, Lieser en Wintrich en 
maakten bovendien een heerlijke boottocht van ruim anderhalf uur op de Moezel. 
Natuurlijk hebben uw Buntstekers in al deze plaatsen ook hun muziek 
gepresenteerd. Ook op de boot hebben wij ons met muziek gepresenteerd. 
Volgend jaar (2015) vallen de wijnfeesten in deze plaatsen op 11, 12 en 13 
september. Ik zou dus zeggen houdt dit weekend vrij in uw agenda. 
Wij willen alle mensen die zijn mee geweest naar de wijnfeesten bedanken voor 
hun spontaniteit en inzet gedurende het gehele weekend. 
Mogelijk treffen wij elkaar in 2015 weer aan de Moezel. 
 
Groetjes van Fons en Hans. 

Agenda 
 
 
13 december, 18.00 uur 
Beek by Night, winkelcentrum 
Hilvarenbeek 
 
18 december, 17.30 uur 
Kerstviering, Jan Ligthartschool 
Reeshof Tilburg 
 
10 januari, 21.00 uur 
Stalplekkers, Bojangles 
Goirle 
 
10 januari, 22.15 uur 
Berggeiten, voetbalvereniging 
Olympus, Tilburg 

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

