
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beste vrienden van De Buntstekers 
 
Op verzoek van de redactie een kort stukje van onze voorzitter: 
Na het 40-jarig bestaan en alle feestdagen die wij in 2018 hebben gevierd, zijn wij weer op weg naar een 
volgend groot evenement. Carnaval staat weer voor de deur en daarbij horen natuurlijk ook alle voorfeesten, 
zoals het Proefblaozen in het centrum van Kruikenstad met heel veel collega orkesten en het snertconcert 
van So What in De Heuvel Gallery enkele dagen geleden. Alweer een aantal muziekfestivals om naar uit te 
kijken en om op deze gelegenheden onze nieuw ingestudeerde nummers te presenteren aan het publiek.  
 
Hopelijk kunnen wij u ook dit jaar weer begroeten tijdens een van de carnavalsdagen. Wilt u weten hoe het 
ons dan vergaat, wij zijn te volgen op onze website www.buntstekers.nl 
 

 
 

 

Ons carnavalsprogramma ziet er als volgt uit: 
 

Vr 1 maart 20.30 
21.20 
23.00 
00.30 

Moergestel, Inbloasavond 1
e
 optreden Café Centrum 

Moergestel, Inbloasavond 2
e
 optreden Café Den Brouwer 

Oisterwijk, De Piepertjes, Proeflokaal ’t Gelagh, Lindeplein 3 
Kaauw Errepel, Pelgrimshoeve 

Za 2 maart 20.00 
20.50 
22.40 
23.30 

Bullekes Bloasfist, Hoofdpodium binnen Dansschool van Opstal, Berkel-Enschot 
Bullekes Bloasfist, podium Café Dansschool van Opstal, Berkel-Enschot 
LASMINKA, Café Hoegarden 
C.V. de Berggeiten, OVC’26 

Zo 3 maart 17.00 
21.00 
22.00 
23.45 

Dweil Radio, Omroep Brabant, Gallery Tilburg 
CV de Kruistrappers, Café de Kauw 
De Tunnekes, Café Boulevard 
De Naagers, Café Hoegaarden 

Ma 4 maart 20.30 
22.30 
23.40 
00.30 

CV de Vattebieren, Bet Kolen 
De Verrekesstaauwers, Café Peanuts 
Stadhuisstraat 
Fenpruuvers, Café Elfde Gebod 

Di 5 maart 14.00 
15.15 
16.30 
21.20 
22.15 

Koningsvoorde, Amarant 
CV de Muiterij, Slimstraat 82, Udenhout 
CV Keiespellers, Lindelaan 58, Helvoirt 
De Buskus, Café Vaticaan 
Kazernehof 

 
 

Tot dan. Alaaf……….!!!!!! 
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Rubriek: Maak kennis met een Buntsteker 
 
Mijn naam is:   Maud van den Braak 
Leeftijd:  22 
Burgerlijke staat:  Geregistreerd partner 
Woonplaats:  Tilburg 
Buntsteker sinds: 01-01-2013 
Instrument:   Saxofoon 
 
Mij is gevraagd om voor deze editie een stukje te schrijven over mij en 
mijn leven. Ik zal mij eerst eens even voorstellen, ik ben Maud en ben 
een van de altsaxofonisten van de band. Ik ben 22 jaar geleden op de 
wereld gezet door een andere altsaxofoniste en een trompettist van de 
band, Bart en Monique. Muziek maken zat dus al van kleins af aan in 
mijn bloed. Als klein meisje mocht ik ook al met veel plezier mee gaan 
carnavallen. Toen ik 11 jaar was mocht ik dan toch eindelijk ook 
muziek gaan maken en koos er voor om net zoals ons mam saxofoon 
te gaan spelen. Dit deed ik samen met een vriendinnetje bij 
drumfanfare Volt. Toen ik 14 was mocht ik mee gaan repeteren bij de 
Buntstekers en was een echte Buntsteker in Opleiding. Vanaf mijn 16e was ik dan eindelijk volwaardig lid van 
de band en tot op heden ben ik super blij dat ik deel uitmaak van deze gezellige groep muzikanten. Afgelopen 

december ben ik moeder geworden van de jongste Buntsteker, onze prachtige 
zoon Milan. Mijn partner Milo en ik hebben er onze handen vol aan en niet 
alleen omdat hij 9,5 pond was bij de geboorte maar ook omdat hij net zo actief is 
als zijn moeder… Dankzij de Buntstekers kan hij al vroeg beginnen met muziek 
maken, van hen heeft hij zijn eerste saxofoon gekregen (gelukkig kunnen de 
batterijen er uit). Gelukkig heb ik tussen de luiers en de papjes door elke vrijdag 
avond nog genoeg tijd om muziek te maken en lol te hebben. Ik ben werkzaam 
binnen de dagbesteding van Amarant en volg ook een opleiding medewerker 
maatschappelijke zorg tot persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Net als 
mijn vader ben ik dol op lekker eten en heb ik geen lievelingseten, ik lust BIJNA 
alles. Behalve pannenkoeken tot groot verdriet van ons pap, maar hij hoopt dat 
hij straks met zijn kleinzoon wel pannenkoeken kan gaan eten. Verder is zingen 
nog een grote hobby van mij en kan ik moeilijk mijn mond dicht houden als ik 
een liedje super leuk vind.  

 

Ik hoop dat jullie mij nu een beetje hebben leren kennen en weten hoe mijn leven er een beetje uit ziet.  

Lieve groetjes, Maud 

 
Ik geef de pen door aan Monique van den Braak 
 
 


