
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Beste Buntstekers en vrienden van De Buntstekers 

 
Hierbij de 1e nieuwsbrief van 2021 van onze vereniging. 
Hopelijk heeft u al wel veelvuldig gebruik kunnen maken van de kleine attentie die wij iedereen hebben 
toegestuurd voor Kerstmis 2020. 
 

Ondanks deze moeilijke tijd voor iedereen, willen wij onze donateurs en sponsoren bedanken die ons ook in 
deze “muziek-loze” periode zijn blijven steunen met hun inzet en bijdrage.  

Verderop in deze nieuwsbrief treft u nog een update van onze Commissie Wijnfeesten en een collage van 
Maud met hierin enkele activiteiten van onze leden tijdens deze Covid-19 periode die voor iedereen te lang 
duurt, en een bijdrage van Joost over het afgelopen jaar en de nabije toekomst. 
Wilt u echter als donateur of sponsor ook een stukje plaatsen in een van onze volgende nieuwsbrieven, dan 
zullen wij dit bijzonder op prijs stellen. Neem hiervoor dan even contact op met ons secretariaat. 

 
Hopelijk bent u na het lezen van deze nieuwsbrief weer een beetje bijgepraat en zien wij elkaar weer snel 
bij een repetitie of bij een optreden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet: 

 
Het bestuur, 
Hans, Peter en Piet. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1½ liter samenleving bij de Buntstekers…. 

Nieuwsbrief 

De Buntstekers 

 April 2021 



Overdenking 
 

Beste lezer(es) , vriend(in) van De Buntstekers, 
 

Inmiddels zijn we een jaar beperkt in onze muzikale mogelijkheden door 

Corona. Daar is al veel over gezegd en geschreven en genoegzaam 

bekend. Daarom lijkt het mij goed om in dit bericht te vermelden wat De 

Buntstekers ondanks de noodzakelijke maatregelen voor ieders 

gezondheid WEL doen en gedaan hebben. 

 

Natuurlijk zijn  we allemaal betrokken en blijven enthousiast. In 2020 

hebben we wanneer het kon geheel conform de richtlijnen van het RIVM 

een aantal keren toch kunnen repeteren, en hebben een aantal keer de 

gelegenheid gehad elkaar te ontmoeten. 

 

Er zijn muzikale plannen voor de toekomst gemaakt. Door de 

muziekcommissie zijn keuzes gemaakt voor repertoire. Partituren zijn 

geanalyseerd en ‘tot twee cijfers achter de komma’ uitgeplozen en per 

partij beschreven. Dit ligt klaar en zodra we weer mogen repeteren 

kunnen we hier direct mee aan de slag, we zijn goed voorbereid. 

 

Helaas, en tot ons grote verdriet hebben we plotsklaps afscheid moeten nemen van Frans van Dijck. 

We hebben de uitvaartdienst van Frans muzikaal ondersteund op een waardige manier, met een ode aan 

onze geliefde trombonist door een professionele solo in “We’ll meet again”, uitgevoerd door Pieter de Kok. 

 

Vele muzikanten zijn op initiatief van Natascha creatief aan de slag gegaan en zo hebben we een miniatuur 

uitvoering van ons orkest gemaakt. Prachtige in “Buntsteker-kleuren” aangeklede Playmobil poppen met 

zelfgemaakte instrumenten hebben de miniatuur optocht van Kruikenstad opgesierd. Dit is uitgezonden op 

Tilburg TV en was voorzien van een zeer positief commentaar, waardoor we toch zichtbaar aanwezig waren 

in Kruikenstad. 

 

Carnaval 2021 was helemaal apart, voor het eerst in bijna een halve eeuw waren we niet op pad, maar 

zaten we thuis. Maar gelukkig niet alleen: voorzien van ‘een natje en een droogje’ zaten we allemaal achter 

onze computer om virtueel deel te nemen aan een quiz, die zeer vakkundig gemaakt is door Peter en zijn 

dochter Wendy. We zijn getoetst op onze algemene kennis, muzikale kennis en op de historie van de 

vereniging. Piet van Gorp was de gelukkige winnaar, op de voet gevolgd door de overige leden en ik kan U 

verklappen: het niveau was hoog. 

 

Een spreekwoord luidt: ‘onkruid vergaat niet’. Dat is mooi, want Bunt dus ook niet! 

 

We blijven betrokken, alert, muzikaal, gericht op de toekomst, zijn enthousiast en willen aan de slag. 

Zodra het weer kan pakken we gezamenlijk onze instrumenten weer op. Als ik dan aftel voor de inzet van 

het eerst te spelen nummer zal de magie er weer zijn, springt de vonk in een fractie van een seconde over, 

en zal het orkest weer als vanouds klinken als een klok, met de welbekende sound die maakt dat je niet stil 

kunt blijven staan of zitten. Hier kijken we reikhalzend naar uit, en hopen ook U weer met onze muziek te 

bereiken! 

 

Nog even volhouden, het komt goed, we zijn er klaar voor en gaan aan de slag voor een gezonde 

toekomst. 

 

Graag tot spoedig ziens, 

 

Joost Vromans 

 
  



Rubriek: Maak kennis met een Buntsteker 
  
Mijn naam is:   Annemieke Vromans 
Leeftijd:  58 
Burgerlijke staat:  Getrouwd met Joost 
Woonplaats:  Tilburg 
Buntsteker sinds: Begin 2002 
Instrument:   Trompet 
 
Beste Buntstekers en vrienden van de Buntstekers, 
 
Het stokje is door Peter Neffs aan mij doorgegeven. Mijn naam is Annemieke Priems, ben geboren op 11-
11- en al jaren getrouwd met Joost Vromans (kleine tromspeler). Heb 4 kinderen waarvan er nog 1 thuis 
woont. Ben sinds 9 juli 2020 oma geworden van een prachtige kleinzoon Logan. Op 15 januari 2021 is ons 
tweede knappe kleinzoon Siem geboren. Het blijft dus gewoon gezellig druk in huize Vromans. 

 

Carnaval is mij met de paplepel ingegeven. Stond al heel 
lang geleden op de eerste carnavalswagen van de 

LaaiLeuters. Daarna ben ik bij de dansmariekes gegaan 
(merk wel dat ik minder soepel geworden ben). Op mijn 
16e kreeg ik verkering met Joost (speelde toen bij de 
Hofkapel van de LaaiLeuters) en ik was prinses bij de 

LaaiLeuters. Daarna ben ik secretaris geworden en bij de 
bouwploeg gegaan. Wat een erg leuke tijd was en we vele 
1e prijzen hebben gewonnen met de grote wagens. Na de 
geboorte van mijn oudste zoon ben ik begonnen met 
trompetlessen en na 1 jaar zat ik al bij de Hofkapel. In 
2000 ging ik mee repeteren bij de Buntstekers maar was 
ook nog altijd lid van de Laaileuters. 1 januari 2002 ben ik gestopt bij de Laaileuters 

en officieel lid geworden bij de Buntstekers. Daar ben ik nu nog steeds tot 
tevredenheid. Nu liggen we al aan jaar stil in verband met Covid-19. We hebben 
een keer gespeeld om afscheid te nemen van onze lieve Frans van Dijck. Het is een 
leuk clubke en de repetities zijn gezellig. 
 

 
Ik geef de pen door aan een eikenhouten musje namelijk d’n John Alias Herman. 

 
Annemieke 
 
 
 

Moezelreis 2021 versus Coronapandemie 

 
Net als vorig jaar waren de eerste voorzichtige stapjes al gezet voor de 
organisatie van de Moezelreis 2021. Jullie weten allemaal waarom we in 
2020 niet naar de Moezel af konden reizen....  
 
Even hadden we de hoop dat het in september 2021 wel door zou kunnen 
gaan. De eerste mails naar de organisaties waren al gestuurd, maar 

helaas kwamen de eerste antwoorden al terug met de mededeling dat 
vanwege alle onzekerheid omtrent de Coronapandemie en de 
vaccinnatie-programma’s er ook dit jaar hoogstwaarschijnlijk niets 
georganiseerd gaat worden, en zeker niet voor zo’n grote 

mensenmassa.  
 
Dus voor het tweede jaar op rij zullen we moeten afzien van de reis naar de Moezel in Duitsland. Uiteraard 

balen we daar verschrikkelijk van. Maar waar we nu eigenlijk nog het meeste naar uitkijken is dat we weer 
muziek mogen maken met elkaar. Weer eens lekker op vrijdagavond het hoofd leeg maken.  
 
Houd vol, blijf gezond, let op elkaar en hopelijk tot snel! 
 
Peter, Peter en Natascha 

  



Coronaperikelen 
 
We missen allemaal het muziekmaken, het samenzijn tijdens repetities en optredens. Toch weten de meeste 
Buntstekers zich goed te vermaken met hun favoriete bezigheden, in afwachting naar betere tijden. Fietsen, 
wandelen, Netflixen, frituren, oefenen, handwerken, in de sneeuw spelen, TV kijken, bonsai’s verzorgen, 

verbouwen, thuiswerken, oppassen en ijs eten. Een Buntsteker laat zich niet gek maken……  
 

 
Volgens Diederik Gommers is er zeker een kans dat we door Corona komende kerstmis weer alleen 
moeten doorbrengen zonder schoonfamilie. Maar hij kon natuurlijk niks beloven…… 
 

In de Middeleeuwen werden orgiën gehouden om de overwinning op de pest te vieren. Weet iemand of er 
nu al iets gepland staat……….? 
 
Komende optredens: 
Carnaval 2028    Tilburg   Weekend 26 februari 2028 


