
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Beste Buntstekers en vrienden van De Buntstekers 

 
Helaas is er voor Carnaval geen nieuwsbrief meer verschenen, zodat u op de hoogte bleef van alle 
festiviteiten die wij voorafgaand aan en tijdens Carnaval bezocht hebben. Maar graag wil ik u erop 
attenderen, dat op onze website www.buntstekers.nl alle bezoeken en foto’s voor en tijdens Carnaval te 
volgen zijn. 

Helaas hebben wij met De Buntstekers ook te dealen met de minder leuke dingen in het leven. Hiermee 
bedoel ik natuurlijk het Coronavirus maar ook de andere dingen des levens komen bij ons voorbij. 
Afgelopen maand hebben wij afscheid moeten nemen van Ria Franken. Zij was de weduwe van ons zeer 

gewaardeerd oud-lid Ad Franken en heeft in de tijd dat zij beiden nauw betrokken waren bij onze 
vereniging, veel voor ons gedaan. Zowel in ondersteuning bij activiteiten, als het altijd welkom zijn in hun 
huis in Moergestel op het einde van het seizoen om te Barbecueën. (de beroemde soep van Ad stond dan 
altijd klaar). Later na het overlijden van Ad bleef Ria onze vereniging altijd trouw als donateur. Bij deze 
wensen wij de familie nogmaals alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.  

 
Ook het Coronavirus heeft De Buntstekers direct of indirect getroffen. Zo is bij de schoonzus van twee van 
onze leden het virus aangetroffen. Wij wensen de familie dan ook alle sterkte toe. Maar ook onze 
repetitieruimte bij Bet Kolen is gesloten vanwege het virus. En daarom hebben wij als Bestuur moeten 
besluiten, om de repetities stil te leggen tot nader order. Natuurlijk wensen wij Michel en Daisy alle sterkte 
en wijsheid toe tijdens deze verplichte sluiting. 

Ik weet niet of iedereen hetzelfde reageert op deze zware periode die over de wereld is neergedaald, maar 

voor mij staat vast dat (bijna) iedereen probeert zijn steentje bij te dragen om deze periode zo goed 
mogelijk door te komen, van een wereld waar iedereen eerst voor zichzelf aan het zorgen was en als men 
tijd had ook nog eens aan een ander dacht. Dit virus heeft er in een paar dagen voor gezorgd dat dit is 
omgedraaid naar Hoe kan ik een ander helpen. Ik krijg een brok in mijn keel als ik zie en hoor hoe vele 
mensen proberen te helpen en er is ook heel veel respect en waardering ontstaan (wat eigenlijk 

vanzelfsprekend zou moeten zijn) voor mensen in de zorg en alles wat om de zorg draait. Ook kijkt men 
weer op naar alle mensen die de wereld voor ons draaiende houden en of je nu aan politiek doet of niet, 
onze regering doet er alles aan om deze zware periode door te komen. Of dat allemaal genoeg is zullen wij 
pas weten als alles helemaal achter de rug is.   
Al met al is deze brief alsnog best wel beladen geworden. Maar helaas gaat het in het leven niet altijd naar 
wens. 
 

Gelukkig bestaat het spreekwoord “na regen komt zonneschijn” en daar moeten wij ons allemaal maar aan 
vast houden. 
 
Graag wil ik iedereen namens De Buntstekers alle goeds en vooral gezondheid toewensen en wij hopen 

iedereen weer snel te treffen op een repetitie of tijdens een optreden van De Buntstekers. 
 
Namens het bestuur, 

uw voorzitter Hans van Laerhoven. 
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Rubriek: Maak kennis met een Buntsteker 
  
Mijn naam is:   Peter Nefs 
Leeftijd:  61 
Burgerlijke staat:  Getrouwd met Ankie 
Woonplaats:  Tilburg 
Buntsteker sinds: Begin 2017 
Instrument:   Bariton 
 
Hallo vrienden van de Buntstekers, 
 
Ik ben Peter Nefs en zit sinds 2017 bij De Buntstekers. Ik speel daar bariton  
samen met Monique en Jos. Ik ben 61 jaar en ben getrouwd met Ankie. Ik heb 
drie kinderen uit een eerder huwelijk en deze zijn ook al volwassen en uitgevlogen. Mijn andere hobby’s 
zijn koken, lekker eten, fitness en mountainbiken op de weg, en veel op vakantie gaan zowel in eigen land 
als verre reizen naar landen waar veel natuur is te aanschouwen. Ik kijk altijd uit naar de vrijdagavond, 

want dan ga ik met plezier naar de repetities.  
 
Ik wens iedereen een hele fijne Pasen 
 
Ik geef de pen door aan Annemieke Vromans. 
 

Beste Buntstekers, 

Leuk dat jullie mij hebben gevraagd om een stukje te schrijven voor De Buntstekers 
over ons nieuwe bruine café.  

Recentelijk heeft ons oude cafeetje een complete facelift gehad, Betjes oude cafeetje 
is compleet ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd. Na vele jaren “het” stamcafé 
van de buurt te zijn geweest, waar ook nog menig Buntsteker heeft vertoefd en vast 

een paar mooie verhalen over heeft, vonden wij het tijd om weer een beetje in het nu te gaan leven. De 

oude rode tafelkleedjes zijn de deur uit gedaan, de voetbalshirts zijn geveild (hier zijn de meningen, zonde 
of niet zonde, nog steeds over verdeeld) en het plafond met riet uit de jaren 20 van de vorige eeuw is 
eruit gesloopt.  

Wat we hiervoor in de plaats hebben gekregen, vinden wij zelf dan, is een super 
mooi (oud) bruin café geworden waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Met 
een beetje van nu en een beetje van vroeger er in verwerkt. Dit zullen de 
meeste Buntstekers vast al wel hebben gezien, dus ik zal er niet teveel over 
uitweiden, of opscheppen :)  

We zijn weer van donderdag t/m zondag geopend met ons schône cafeeke.  
We kijken er weer naar uit om jullie hier vaak te mogen verwelkomen! 

Dikke knuffels en kusjes van Michel en Daisy 

 
 

Komende optredens: 

Wijnfeesten Moezelstreek Weekend 18 t/m 20 september 

Torenblazersconcert Tilburg Zondag 2 mei 2021 

   

 


