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Beste vrienden van muziekvereniging  
De Buntstekers 
 
Voor u ligt onze Nieuwsbrief, editie april 2015. In deze nieuwsbrief wordt u even bijgepraat over de ontwikkelingen 
binnen onze vereniging en in de Rubriek “ Maak kennis met een van de Buntstekers” stelt Joost Vromans zich aan u 
voor. Ook onze muzikale agenda ontbreekt niet, zodat u in de gelegenheid bent om onze optredens te volgen en wellicht 
te bezoeken. 

 
 

 
 
Agenda 
 
 
Juni 2015 
Diploma-uitreiking Rooi Pannen, 
Tilburg 
 
6 september 2015 
Tilburg Ten Miles 
 
11 tm 13 september 2015 
Wijnfeesten Moezel 

Maak kennis met één van de Buntstekers 
 

Mijn naam is: Joost Vromans  
Leeftijd: 52 jaar 
Burgerlijke staat: getrouwd met Annemieke (jawel, met die  
trompet) en trotse vader van vier kinderen  
Woonplaats: Tilburg 
Buntsteker sinds: 28 oktober 1978  
Instrument: slagwerk 
Rol binnen de vereniging: lid van de muziekcommissie, medeorganisator 
activiteiten tijdens carnaval en leverancier van creatieve bijdragen aan 
uniformering, bouwen van decors, bedenken van voordrachten enzovoort.  
Naast muziek maken: gaat in mijn spaarzame vrije tijd mijn aandacht naar 
mijn kinderen, hun activiteiten, en de zorg voor mijn ouders. Knutselen, 
vormgeven vind ik fijn om te doen. Ik vind het heerlijk om bij mooi weer een 
wandeling te maken, een terrasje ‘te pikken’. Bij minder mooi weer lees ik graag 
een boek. Ik houd van lekker eten, koken doe ik nooit, dat laat ik met liefde over 
aan Annemieke of een van de kinderen (waarna ik dan wel mezelf 
verantwoordelijk voel voor de vaat). 
 

Verenigingsnieuws 
 
Inmiddels hebben zich drie nieuwe leden bij onze vereniging 
aangemeld: 
Natascha en Arno van Renswouw en Henk Tuerlings. 
Natascha en Arno speelden voorheen bij Harmonie VOLT en 
Henk bij blaasorkest Efkes Wochte. 
Natascha speelt tenorsaxofoon en Arno en Henk beiden 
schuiftrombone. 
 
Voor alle drie: van harte welkom bij de club! 
 
In een volgende editie van De Nieuwsbrief zullen deze nieuwe leden zich zelf even voorstellen. Graag verwijzen we u 
naar onze website voor nadere karakteristieken van deze drie nieuwe leden. 
 
De muziekcommissie is inmiddels behoorlijk gevorderd met het op orde brengen van het muziekarchief. Van alle 
muzikanten zijn de muziekpartijen ingenomen om de honderden papieren muziekstukken en partituren goed en volledig 
te kunnen te ordenen en ook te digitaliseren. Er is een nieuwe start gemaakt met het repertoire en alle muzikanten 
hebben een nieuwe multomap met bladmuziek ontvangen. Uitbreidingen zijn er ook al: op nieuwe muziekstukken als 
“The final countdown” en “A night like this” wordt met deskundige begeleiding van Pieter de Kok momenteel hard 
geoefend. 
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