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Beste vrienden van De Buntstekers, 
 
Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van seizoen 2016/2017.  
Na een geweldig Carnavalsfeest hebben wij dit seizoen nog voor  
enkele mooie optredens gezorgd. In de aanloop naar het bezoek 
van onze koning Willem Alexander aan Tilburg hebben we een 
concert boven in de toren van de kerk van ‘t Goirke verzorgd en  
speelden we op koningsdag bij het buurtfeest in Zorgvlied. Daarna  
speelden we nog bij het G-voetbaltoernooi van Amarant en  
verzorgden we de muzikale intocht bij de wandelvierdaagse in  
Goirle. Helaas hebben we dit seizoen niet afgesloten met een  
slot-activiteit; veler drukke agenda’s hebben ons doen besluiten dan maar een mooie start-activiteit te maken 
op zaterdag 26 augustus. Wat in het vat zit, verzuurt niet! 
 
Ook kunnen we waarschijnlijk binnenkort een nieuwe baritonblazer aantekenen in ons ledenbestand. 
Na carnaval heeft Peter Nefs zich als aspirant-lid bij onze vereniging gemeld. Volgens de gebruiken binnen 
onze vereniging volgt er eerst een soort "proeftijd" om voor beide partijen te bekijken of zij wel de "juiste keuze" 
gaan maken. In het geval van Peter zal dit zeer waarschijnlijk wel positief uit gaan vallen. In een van de 
volgende nieuwsbrieven zal hij zich aan u voorstellen. 
In oktober 2018 bestaat onze vereniging 40 jaar. Dat gaan we uiteraard vieren en de feestcommissie is 
inmiddels al gestart met de voorbereidingen. 2018 wordt dus een jubileumjaar en er zal dan een nieuwe outfit 
worden gepresenteerd. Spannend! 
Maar eerst natuurlijk het nieuwe seizoen 2017/2018, wat wij op vrijdag 25 augustus gaan starten met de eerste 
repetitie, om vervolgens alweer om op 3 september acte de présance te geven bij de Tilburg Ten Miles. 
In het weekend van 15,16 en 17 september bezoeken wij weer de wijnfeesten aan de Moezel. 
 
Fijne zomervakantie allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woordje van onze voorzitter, Hans van Laerhoven 
Het seizoen 2016 – 2017 zit er weer bijna op, het was weer een mooi, gezellig en muzikaal seizoen. 
Wij hebben weer veel muziek gemaakt en zijn daarbij op plaatsen geweest waar wij altijd wel ieder jaar onze 
klanken laten horen. Maar dit seizoen hebben wij ook een paar nieuwe plaatsen en adressen aangedaan. 
Wij hebben dit jaar ook in ’t zwart gespeeld, natuurlijk is dat goed voor de kas maar ik hoop dat de belasting 
hier geen probleem van gaat maken. 

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


Muziekvereniging De Buntstekers www.buntstekers.nl info@buntstekers.nl  

Dunantstraat 30  06 – 42 30 74 02 

5017 KD  TILBURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ In ’t zwart”, zult u zeggen, “maar dat mag helemaal niet”,  
dat weet ik natuurlijk wel, maar voor deze ene keer hebben wij een  
uitzondering gemaakt. Het was namelijk voor het Sinterklaasfeest. 
Het Tilburgse St. Nicolaascomité had ons gevraagd of wij samen  
met de Sint en zijn zwarte Pieten als zwarte muziekpieten op de  
stoomboot Tilburg wilden binnen varen. En dat hebben we natuurlijk  
gedaan! Alle muziekpieten hebben deze bijzondere dag dan ook 
genoten van Sinterklaas, zijn knechten en alle stralende gezichtjes 
van al die kinderen met hun ouders langs het Wilhelmina kanaal en  
aan de Piushaven. 
Ook speciaal was ons optreden met nog twee andere orkesten in een kerktoren. Op zondag voorafgaand aan 
de koningsdag hebben wij een prachtig optreden verzorgd boven in de klokkentoren van kerk ’t Goirke. Dat dit 
spectaculair en heel speciaal was zult u wel begrijpen. Natuurlijk hebben jullie als Buntsteker of als een van 
onze vrienden wel een optreden mee gepikt het afgelopen jaar.  

Namens het bestuur van De Buntstekers wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe en wij hopen jullie 
allemaal weer uitgerust te zien op een van onze optredens in het nieuwe seizoen.  

Bedankt allemaal voor weer een mooi seizoen. 
 
 

Rubriek: Maak kennis met een Buntsteker 
Mijn naam is:   Natascha van Renswouw 
Leeftijd:  49 jaar 
Burgerlijke staat:  getrouwd met Arno van Renswouw 
Woonplaats  Tilburg 
Buntsteker sinds: september 2014 
Instrument:   tenorsaxofoon 
 
Rol binnen de vereniging: Drie jaar geleden werden Arno en 
ik benaderd door Peter Musters met de vraag of wij het leuk 
zouden vinden om in september 2014 mee te gaan met de  
Buntstekers naar de wijnfeesten aan de Moezel. Vanwege  
een gat in de bezetting was er behoefte aan een extra  
trombonist en tenorsaxofonist. Natuurlijk zijn wij meegegaan  
en het was fantastisch! Vanwege die ervaring zijn we  
zo'n beetje "per ongeluk" blijven hangen bij de Buntstekers.  
We hebben inmiddels onze draai gevonden en vinden het  
vooral een gezellige club! Muzikaal is het niet helemaal waar ik mijn ei in kwijt kan, maar de reacties van het 
publiek op de muziek in het repertoire maken veel goed. Ook qua bezetting hebben we bij de Buntstekers niet 
te klagen. In deze tijd toch wel bijzonder om met een orkest van zo'n 20 muzikanten stabiel te blijven. Ik 
verheug me enorm op de komende wijnfeesten 15/16/17 september aanstaande. Ik wens iedereen die mee 
gaat alvast veel voorpret.  
 
Naast muziek maken: werken bij Regionaal Archief Tilburg, fractiesecretaris CDA Tilburg, relaxen in Frankrijk, 
kleding maken, lezen, lekker eten. 

 

Ik geef de pen door aan: Peter Nefs. 
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