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“Seizoen 2015-2016 is weer voorbij” 

Door onze voorzitter: Hans van Laerhoven.  

Wat gaat een jaar toch snel voorbij, tijd om even op terug te kijken. 

Het seizoen werd eind augustus 2015 gestart met de 1e repetitie bij Bet Kolen.  

Al snel gevolgd met een optreden bij de Tilburg Ten Miles. De wijnfeesten aan de Moezel zorgden weer voor 
een zeer geslaagd en gezellig weekend in Duitsland. 

In december was er een sfeervol kerstoptreden in Hilvarenbeek gevolgd door het Blèrconcours waar we de 1e 
prijs in de leutklasse en ook de algemene presentatieprijs in de wacht sleepten. 

Kalenderjaar 2016 werd gestart met ’t Klepperkusfist en Kleintje Carnaval, waarna het al snel Carnaval was, 
voor De Buntstekers wederom voortreffelijk georganiseerd door onze eigen carnavalscommissie. 

Speciaal was onze repetitie bij het St. Joris Gilde. Niet door het gilde zelf, maar door de omstandigheden 
rondom het clubhuis: auto’s vast in de modder en Joost compleet onder de modder. 

Na een serenade op een gouden bruiloft bij De Postelse Hoeve en een repetitie bij 
firma Broeren, één van onze sponsoren, volgde ons eigen “Meej Oe Aaier Nao Paose 
Concert” o.l.v. Pieter de Kok en in samenwerking met Next en Les Musiciens Joyeux. 
Hierbij waren vele donateurs en andere gasten aanwezig. 

We waren ook te gast op het G-voetbalweekend bij Amarant, bij de 5-mijl-loop van 
Tilburg en bij de intocht van de avondvierdaagse in Goirle. Speciaal was ons laatste 
optreden van dit seizoen tijdens het 25-jarig jubileum van de motorclub TransAlp 
Nederland bij kampeerboerderij Breehees in Goirle. 

Zoals u leest, is het voor ons weer een mooi en muzikaal seizoen geweest. 

Het seizoen hebben wij samen met onze partners afgesloten met een gezellige fietstocht door ons mooie 
Brabant, met alles er op en er aan. Ik wil dan ook namens alle deelnemers Fons en Jos bedanken voor deze 
geweldige dag. 

Namens het bestuur wens ik alle Buntstekers, familieleden, donateurs en vrienden van De Buntstekers een 
prettige vakantie toe. Wij hopen jullie allemaal in het nieuwe seizoen weer te treffen op een van onze repetities 
of optredens. 

Groetjes en tot volgend seizoen, 

Hans van Laerhoven 

Voorzitter van De Buntstekers. 
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“De Buntstekers On Tour” 

 

       

 

Dit jaar géén BBQ, géén bak- en braadgevechten rondom het vuur, géén geheimzinnige verdwijningen van 

kipfilet of illustere worst-transformaties, géén confrontaties met onverzadigbare, concurrerende lintwormen, 

neen, neen, driewerf neen, maar zo waar een dagbesteding, een activiteit benadrukt met ACTIEF. Er was, 

ter afsluiting van het seizoen, een complete foto-fietstocht georganiseerd, waarbij in de voorbereidingen 

zadelpijnen, conditiegebrek en hongerklop al bijna aan ons ledenbestand knaagden.  

Op een paar vroegboekkortingen na nam toch het hele span Buntstekers deel, meestal wel heldhaftig ter 

zijde gestaan door hun partners. 

Na koffie met overheerlijk worstenbrood bij Rianne en Fons werd, voorzien van regenponcho’s, de 

routebeschrijving en vragenlijst met foto’s, vanaf 11.00 uur in groepjes van vier gestart. De geplande tocht 

besloeg van start tot finish zo’n veertig kilometer. Ter voorkoming van herhaling van de 

voorbereidingsontberingen, waren een drietal ravitailleringposten in het parcours opgenomen. Zoals 

verwacht werden deze gretig bezocht! Bijgevoegde beelden geven aan waarom! 

Tegen de voorspellingen in waren de weergoden ons toch redelijk goed 

gezind en hebben slechts een tweetal regenbuien ons doen schuilen of 

in ruimvallend ACTION-plastic doen hullen. Alle deelnemers hebben de 

eindstreep gehaald, namens de organisatie dank hier voor. Ook dank 

aan John, die zich, gehinderd door nek- en schoudermalleur, toch 

professioneel, met Rianne als ambulance-broed(st)er in de achterbak, 

opwierp als bezemwagen-faciliteit. Gelukkig is er toch geen sprake 

geweest van materiaalpech en dergelijke en heeft niemand gebruik 

hoeven maken van deze uitermate met voorzorg gekozen voorziening. 

Rond de klok van 18.00 uur was eenieder, voorzien van een drankje naar keuze, toe aan de prijsuitreiking. Jos 

deed hierbij het woord en werd daarbij bevallig door Fons geassisteerd met de overhandiging van de 

overwinningsprijs: een hele grote, mooie kruik Schrobbelèr.  

Met de precisie van een fotofinishfoto is de overwinnaar bepaald, zo dicht lagen de scores van de vijf 

deelnemende groepen bij elkaar. Groep “Ferd” viel de eerste prijs ter beurt, ondanks dat zij toch van het 

parcours is afgeweken om zich, tussen alle recuperatie-voorzieningen door, ook nog eens te vergrijpen aan 

een stuk appelgebak in een uitspanning in Diessen.  

 

Maar over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd! 

Dankbaar was ook het personeel van café Zomerlust (het gekozen 

eindstation van deze fietstocht) toen het hele gezelschap weer huiswaarts ging. 

 

En, Buntstekers, volgend jaar weer iets actiefs? 
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Vrijdag 26 augustus 2016: 1e repetitie nieuwe seizoen  

Zondag 4 september 2016: Tilburg Ten Miles 

Weekend 16, 17 en 18 september 2016: Moezelreis 2016 
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