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Beste Buntstekers,

Terwijl de meeste van ons nog aan het genieten zijn van een welverdiende vakantie, kijken we toch 
alweer vooruit naar onze repetitieavonden. Op vrijdag 17 augustus gaan de repetities weer 
beginnen. We gaan er dan stevig tegenaan om op 20 oktober zo goed mogelijk voor de dag te komen 
tijdens ons jubileumconcert bij Bet Kolen. Ook onze voorzitter heeft voor deze nieuwsbrief een 
bijdrage geleverd.

Beste Buntstekers en vrienden van De Buntstekers.

Seizoen 2017 – 2018 zit er weer op.       Wat hebben wij weer genoten van een prachtig en muzikaal 
seizoen met weer vele gevarieerde optredens.         

                                                                                               

De wijnfeesten aan de Moezel, het tonpraters gala in Goirle, een optreden bij Omroep Brabant en 
nog vele andere mooie optredens te veel om allemaal op te noemen.

Ons laatste optreden voor wij met vakantie gaan vond plaats op dinsdag 24 juli op de Tilburgse 
Kermis tijdens het zomercarnaval gestart vanaf het Tirolerdorp trokken vele orkesten over het kermis
terrein. Tijdens dit evenement presenteerde De Buntstekers de nieuwe polo’s die ons beschikbaar 
zijn gesteld door de firma Broeren. (Foto’s volgen)

Nu gaan wij met zijn allen genieten van een wel verdiende vakantie.   Op vrijdag 17 augustus gaan wij
weer starten en gaan wij werken naar weer een groot aantal evenementen.

Vooral oktober wordt voor ons allen een bijzondere maand, op 20 oktober zal er bij Café Bet Kolen 
een groot jubileum concert plaatsvinden met hierbij vele oud muzikanten, zangers, koren en ook oud
dirigenten.  Hierbij zullen wij vieren dat De Buntstekers 40 jaar actief zijn in en rond Tilburg. Hierbij 
bent u natuurlijk van harte welkom.

Een week later zullen wij met onze partners vertrekken op een verrassing weekend om het jubileum 
in besloten kring te gaan vieren.

Graag wil het bestuur iedereen bedanken voor weer een mooi en gezellig seizoen, ook willen wij alle 
donateurs en sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan muziek vereniging De Buntstekers.
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Hopelijk zullen wij ook in het nieuwe seizoen weer vele vrienden ontmoeten bij een van onze vele 
optredens of bij ons jubileum concert op 20 oktober.

Rest mij om namens het bestuur iedereen een hele fijne vakantie te wensen.

Hans van Laerhoven (voorzitter)

          

Onder het kopje maak een kennis met een Buntsteker is Maud al een keer uitgenodigd om een stukje
te schrijven. Maud je krijgt een herkansing en kunt je stukje sturen naar Peter Nefs. Ik hoop dat jullile
weer een beetje op de hoogte zijn en zien jullie graag 17 augustus op onze eerste repetitieavond.
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