
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Beste vrienden van De Buntstekers 
 
Seizoen 2018/2019 zit er weer bijna op en gaan wij met zijn allen genieten van een welverdiende 
vakantie. 
Het is weer een prachtig seizoen geweest met een jubileumconcert, een jubileumreis met alle leden en 
hun partners en natuurlijk weer vele mooie optredens. Samen hebben wij er weer een mooi jaar van 

gemaakt, en dan bedoel ik alle leden maar ook alle gezinsleden, alle donateurs en alle sponsoren. 

 
Door de inzet van alle genoemden is het voor De Buntstekers mogelijk om een mooi stukje muziek ten 
gehore te brengen, waardoor ook weer vele Tilburgers kunnen genieten van onze muziek. Namens het 
bestuur wil ik dan ook iedereen bedanken voor weer een prachtig jaar. 
 
Ook wil ik jullie via deze weg nog even attenderen 

op nog 2 mooie optredens tijdens de welbekende 
Tilburgse Kermis. Op zaterdag 20 juli a.s. treden wij 
op tijdens de Kermisrun over het Kermisterrein. Op 
dinsdagavond 23 juli a.s. van 19.00 tot 22.30 uur 
treden wij op tijdens het Zomercarnaval en zullen 
wij ons presenteren op diverse plaatsen op de 
Tilburgse Kermis. 

 
Nogmaals bedankt en mogelijk zien wij jullie op de Tilburgse Kermis.  
 
Namens het bestuur een hele fijne vakantie gewenst.  

Hans, Peter en Piet. 
 

 

 

https://detilburgsekermis.nl/ 
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Rubriek: Maak kennis met een Buntsteker 
 
Mijn naam is:   Monique van den Braak 
Leeftijd:  53 
Burgerlijke staat:  Getrouwd met Bart 
Woonplaats:  Tilburg 
Buntsteker sinds: Begin 2006 
Instrument:   Alt-saxofoon 
 
Hallo vrienden van de Buntstekers, 
 
Ik heb de pen doorgekregen van mijn dochter Maud. Dank 
je wel schat……… Mijn naam is Monique en samen met 
Maud speel ik alt-saxofoon. Mijn man Bart speelt trompet. 
Ik maak muziek sinds mijn 9e jaar. Het is begonnen met 
een gitaar. Mijn grote idool was John Denver en tijdens een 

schoolvakantie kwam er een Duitse jongen bij ons thuis 
logeren die al gitaar speelde én fan was van, jawel, John 

Denver! Zo ben ik begonnen met muziek maken. Samen 
met Bart gingen we in de beginjaren van onze relatie 
carnaval vieren zonder muziek. Maar het kriebelde dus zijn 
we allebei gaan blazen. Na een aantal weken les van onze 

buurman hebben we 1 jaar bij de Möllukus gespeeld. Al 
snel wilden we zelf met familie en vrienden iets leuks 
oprichten en hebben we bijna 13 jaar met veel plezier bij 
Noôt Thuîs gespeeld. Na een optreden als gastblazer bij de Buntstekers ben ik blijven hangen. Vorig jaar 
heb ik de bronzen speld mogen ontvangen voor het 12 ½ jarig lidmaatschap. Een dik jaar geleden kreeg ik 
een beroerte. Daardoor ben ik slechtziend geworden. Het blazen gaat me gelukkig nog goed af. Als jullie 
me een keer zwalkend tegenkomen, is dat dus NIET van het drinken maar omdat ik het niet zie! Oké?  

Sinds december vorige jaar heb ik er een nieuwe hobby bijgekregen door de geboorte van ons eerste 
kleinkind Milan. Elke keer een feest als ik hem weer zie met zijn grijpgrage handjes, zie foto……. 
 
Ik hoop jullie snel te zien. De pen geef ik door aan Bart (wordt ie helemaal blij van…………) 
 
Groetjes Monique 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Komende optredens: 

Kermisrun Tilburgse Kermis Zaterdag 20 juli 09:30 – 12:30 

Zomercarnaval Tilburgse kermis Dinsdag 23 juli 19:00 – 22:30 

Jubileum CV De Buntstekers Netersel  Zaterdag 31 augustus 21:00 – 22:00 

Tilburg Ten Miles Wilhelminapark Zondag 1 september 11:00 – 15:00 

De Wijnfeesten Moezel Weekend 13 september 2019 

 


