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Beste vrienden van muziekvereniging De Buntstekers 
 

Voor u ligt onze nieuwsbrief, editie november 2015.  

 
Met rasse schreden nadert voor De Buntstekers het nieuwe verenigingsjaar met nieuwe plannen voor 
repertoire, voor nieuwe liedjes, voor nieuwe optredens, voor nieuwe tenues, voor nieuwe leden, voor 

jubilarissen, voor nieuwe reizen, voor nieuwe inkomsten, voor nieuwe uitgaven, et cetera,  et cetera.  
 
Rest voor nu dus nog snel een terugblik op het nazomerse deel  van het verenigingsjaar 2015. Na de 
zomervakantie zijn we, met een enkele repetitie achter de rug, gestart bij het Midzomerfestival bij Boerke 

Mutsaers op die snikhete zondag 30 augustus. Het eerste optreden van die middag stonden we op een 
podium in een partytent. Tijdens de pauze hebben we getracht het enorme vochtverlies weer te boven te 
komen (gezegend zij de man die het bier uitvond!). Het tweede optreden verliep wat luchtiger, al stonden 

we nu onder de stralende zomerzon. 
 
Een weekje later, op zondag 6 september bij de Tilburg Ten Miles was het een stuk frisser, maar werden we 

’s-middags toch nog wel op een zonnetje getrakteerd. Al met al ook een mooi optreden, al waren we tussen 
de verschillende loopwedstrijden door, ons eigen publiek. Volgend jaar onze stek maar ruimer bij het 
Tilburgse publiek aankondigen en bekendmaken. 
 

Er was genoeg volk op de been tijdens de Wijnfeesten aan de Moezel  
in het weekend van 11, 12 en 13 september. Met een leuke groep  

medereizigers hebben we weer een prachtig weekend gehad en aardig  

wat muziek gemaakt aan en op het water.  
 
 

 
De druk bezette septembermaand hebben we 
afgesloten met en op het zilveren huwelijksfeest 
van John (onze man met die hééééle grote trom) 

en Gina. Ook hier hebben wij muzikaal onze 
aanwezigheid gepresenteerd en lekker gefeest, 
gegeten en gedronken, waarbij John echt het 

feestvarken mocht zijn. Gina en John nogmaals 
bedankt. 
 

 
Graag verwijzen we u naar onze site www.bunstekers.nl voor de gedetailleerde verslaglegging van 
genoemde evenementen. 
 

Nu zijn we druk met de voorbereidingen op de verschillende kerst-optredens maar ook op het blèr-concours 
2015. Jawel, de Buntstekers zijn toch van de partij, de 10-voudig winnaar mocht blijkbaar van Stichting 
Carnaval Tilburg niet verstek laten gaan. We geven acte de presence in de leutklasse met een “gouwe 

ouwe”, want de termijn voor een geheel nieuw lied, compleet met act, was te kort. 
 
 

Z.O.Z. 
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12 december 2015: Kerstmarkt Hilvarenbeek 

12 december 2015: Blèr-concours MIDI te Tilburg 

 

17 december 2015: Kerstviering Jan Ligthartschool te Tilburg 

Kerstreces 

9 januari 2016: Kleintje Carnaval 

9 januari 2016: Klepperkesfist 

 

 

 

Maak kennis met één van de Buntstekers 
 
Mijn naam is: Frans van Dijck 

Leeftijd: 61 jaar 

Burgerlijke staat: al 38 jaar getrouwd met Nel van Dijck  
en de trotse vader van 1 zoon en 1 dochter. 
Woonplaats: Tilburg 

Buntsteker sinds: 1 augustus 2006 
 
 

 
Instrument: trombone (schuif)  
Rol binnen de vereniging: in 1e instantie alleen spelend lid, maar sinds 

enkele jaren ook lid van de muziekcommissie en momenteel met de hulp van 
een aantal leden bezig met het digitaal maken van ons muziekarchief. 

 
 

Naast muziek maken: vooral de zorg voor mijn gezin, kinderen en kleinkinderen en als er dan nog tijd 
over blijft bezig met het uitwerken van muziekpartijen, het klussen in en om huis en het verzamelen en 
bewerken van foto’s en films van gebeurtenissen zowel van mijn privéleven als van de vereniging 

(wijnfeesten e.d.). 

Ik geef de pen door aan: Piet van Gorp 
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