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Beste vrienden van De Buntstekers, 
 
Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2016. We blikken hierin terug naar de 
afgelopen maanden na het zomerreces, we hebben de rubriek “Maak kennis met een Buntsteker” 
waarin Piet van Gorp zich aan u voorstelt en met de agenda blikken we weer vooruit naar de op 
handen zijnde kerstoptredens en natuurlijk eind februari 2017 het Carnavalsfeest. 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
 
In september hebben weer voor de 5de keer de wijnfeest aan de Moezel bezocht. De organisatie was 
deze keer in handen van een geheel nieuwe commissie die gevormd werd door: Natascha, Piet en 
Jos. Met een groep van vijfenveertig personen zijn we op pad geweest en het was weer 
beregezellig.  
Hotel “ Zur Grafschaft” in Brauneberg was deze keer onze  
residentie; met de gehele groep onder één dak. We hebben  
er geslapen, ontbeten, gedineerd en ’s avonds na het optreden  
gezamenlijk de dag afgesloten. Het van origine Poolse  
dienstertje heeft drie paar schoenzolen versleten in die dagen,  
maar ze vond het wel prachtig die Brabantse gezelligheid.  
Tijdens deze lustrumreis hebben we vijf nieuwe stadjes en dorpen  
leren kennen, waar wederom zeer leuke en gezellige contacten  
zijn gelegd en waar we iedereen gefêteerd hebben op een  
goed stuk gezellige muziek.  
 

 
 

Schrobbelér is een van onze favoriete drankjes en daarom zijn we in oktober 
eens in de keuken van die fabriek gaan kijken. Na een hartelijke ontvangst 
waarbij we natuurlijk getrakteerd werden op een welkomstdrankje werden we in 
de wereld van Schrobbelér geïntroduceerd. Met beelden en commentaar 
hebben we de geschiedenis doorlopen waarna we een blik mochten werpen in 
het productieproces. In het laboratorium werd een puntje van de sluier over de 
samenstelling van het populaire drankje opgelicht en werd door de 
meesterchemicus himself de chemische trukendoos geopend.  

Een enkeling van onze groep proefde ook enkele brouwsels, maar hebben die wat later toch nog 
met een goed borreltje kunnen wegspoelen; hees zijn ze er echter niet van geworden. 
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We zijn benaderd door de Tilburgse Sint Nicolaasstichting en hebben dit jaar  
de intocht van de Goedheiligman als muziekpieten vorm gegeven. Als je toch 
al die kindersnoetjes met die verwachtingsvolle oogjes zag. Het is een prachtig 
kinderfeest en dat moet zo blijven !  
Het was wel een lange dag, want om half acht in de ochtend werden kleur en 
pak al aangemeten om daarna goed geïnstrueerd “het schip in te gaan”.  

Dat was bijna ook letterlijk gebeurd toen we net voor de Piushaven 
het onbeweegbare viaduct van de Ringbaan Oost moesten 
passeren. Gelukkig kon de extra ingehuurde grote trompiet het roer 
rechthouden. Alle anderen, inclusief de Sint zelf, lagen plat op het 
dek. Jericho had gelukkig een andere route mogen nemen en stond 
bij onze aankomst in de haven al ongeduldig te trappelen om 
aansluitend ook z’n kunstje in Oisterwijk te gaan doen. Aan het 
bootreisje had ie gegarandeerd koppijn overgehouden. Afgesproken 
is, dat we dit optreden volgend jaar herhalen, het contract is alweer 
getekend. Ons Pietenbloed kruipt volgend jaar zelfs tot in Sleewijk, 
zo gaan de geruchten. 
 

 
 
Rubriek: Maak kennis met een Buntsteker 

Mijn naam is: Piet van Gorp 
Leeftijd: 63 jaar 
Burgerlijke staat: Getrouwd met Ria en vader van drie zonen (Roel, Giel en Luuk)  
Woonplaats: Goirle 
Buntsteker sinds: 28 oktober 1978 
Instrument: Trompet 
Rol binnen de vereniging: Penningmeester, medeorganisator wijnfeesten 
en leveren van creatieve bijdragen voor liedjes en acts etc. 
Naast muziek maken: Creatief bezig zijn, zoals schilderen, vind ik leuk.  
In de tuin werken. Wandelen samen met Ria en op tijd een terrasje pakken. 
Dus eigenlijk een gewoon rustig, bourgondisch leven.  
Er zijn op dit moment nog vijf leden vanaf het begin lid, Andre van Fessem, 
Joost Vromans, Peter en John Musters en ikzelf. Wij worden ook bij de  
vereniging “De Eikenhouten” genoemd, omdat we met een eikenhouten  
balk nog niet bij de vereniging weg te slaan zijn.  
In die jaren hebben we héél véél meegemaakt, maar om deze verhalen  
te horen, zou je eigenlijk eens naar een repetitie-avond (vrijdagavond  
bij Bet Kolen) moeten komen. 
Een van de verhalenvertellers zou John Musters kunnen zijn, en om hem  
wat beter te leren kennen, geef ik de pen aan John Musters door ! 
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Vrijdag 16 december 2016: Kerstviering Amarant  

Zaterdag 17 december 2016: Kerstmarkt Hilvarenbeek 

Donderdag 22 december 2016: Kerstviering Jan Lighartschool Tilburg 

Zaterdag 21 januari 2017: Liedjesavond bij Ome Neef in Goirle 

Zaterdag 28 januari 2017: KV De lijntrekkers 

Vrijdag 24 februari 2017: Start Carnavalsfeest 
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