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Beste Buntstekers en vrienden van De Buntstekers. 
 
Vrijdag 10 september jl. hebben we het samen repeteren weer opgepakt. Met een kleine 
groep weliswaar, want het was immers nog zomervakantietijd. Met het oog op een concert 
in 2022 heeft de muziekcommissie al een start gemaakt om te komen tot een mooi 
programma en staan er reeds nieuwe muziekpartijen op onze standaards. We werken 
weer aan en naar een harmonisch geheel. 
 
In deze Nieuwsbrief een welkom van onze voorzitter, Hans van Laerhoven en in de 
rubriek: “Maak kennis met een Buntsteker” stelt Henk Tuerlings zich aan u voor. 
Veel leesplezier. 
Jos van Griensven, redactie Nieuwbrief. 
 

Allemaal van harte welkom bij de 2e nieuwsbrief van het kalenderjaar 2021. Een nieuw 
seizoen is dan eindelijk van start gegaan. Door Corona hebben wij meer dan een jaar  
stil moeten liggen, en hebben wij elkaar 
niet of nauwelijks gezien of gesproken, 
laat staan muziek gemaakt.  
Hopelijk wordt dit een seizoen zonder  
coronaregels en een seizoen waarin alle  
gemaakte afspraken wél kunnen worden 
nagekomen.   
Optredens staan er op dit moment nog niet 
in onze agenda (maar zijn wel aanstaande), 
en onze website is wel helemaal vernieuwd 
en is klaar voor weer een aantal mooie  
evenementen en foto’s. 
De plannen voor een mooi concert liggen al weer klaar, en misschien kunnen wij in 2022  
wel weer optreden tijdens Carnaval en uitkijken naar een aantal mooie dagen bij de 
wijnfeesten aan de Moezel. 
 
                                                                               Hopelijk is iedereen de corona periode 
                                                                               goed en gezond doorgekomen, en mogen 
                                                                               wij jullie weer begroeten bij (een van) onze 
                                                                               activiteiten. 
                                                                               Hierbij wil ik namens De Buntstekers 
                                                                               iedereen die ons ook tijdens de corona 
                                                                               periode is blijven steunen, van harte 
                                                                               bedanken voor hun inbreng en/of bijdrage. 
                                                                               Hopelijk mogen wij ook de komende jaren 
                                                                               op u rekenen. 
Fijn dat u er weer bij bent. 
 
Hans van Laerhoven, voorzitter. 
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Maak kennis met een Buntsteker: 
 
Mijn naam is : Henk Tuerlings 
Leeftijd : 64 jaar 
Burgerlijke staat : Gehuwd met Brigit 
Woonplaats : Goirle 
Buntsteker sinds : 1 februari 2015 
 
Ik ben Henk Tuerlings (en ja: de broer van onze Erevoorzitter),  
geboren op 11 april 1957 en al ruim 39 jaar getrouwd met Brigit. 
We hebben twee zonen, Patrick en Kevin, beide getrouwd met 
resp. Jamie en Maud. Ook ben ik al opa van Britt, Tess en Lizzy. 
 
Instrument: schuiftrombone 
Ik speel schuiftrombone met Arno en Frans; Fons is voortaan rustend lid en helaas hebben 
we, al weer bijna een jaar geleden, plotseling afscheid moeten nemen van Frans van Dijck. 
Sinds ik lid ben van De Buntstekers heb ik veel geleerd. Zoals ze zeggen: je bent nooit te oud 
om te leren. 
 
Mijn vader was muzikaal en hield ook van carnaval, voor mij de bekende paplepel, dus. 
Hij was dirigent van diverse koren en muziekinstructeur bij de PTT harmonie en was 
basblazer bij harmonie VKC, PTT harmonie en bij De Dorsvlegels van de Görkese Turken. In 
mijn lagere schooltijd kreeg ik elke dag in de middagpauze (toen kwamen de kinderen nog 
gewoon naar huis) baritonles van mijn vader. Ook moest ik naar blokfluitles bij de 
muziekschool. Op den duur was dat niet meer zo leuk en ben ik daar mee gestopt. Natuurlijk 
niet met carnaval vieren ! 
Ik ben adjudant en ook Opper geweest bij voetbalvereniging Zouavia, daarna ook bij 
carnavalsvereniging De Bourbonnekus bij café Bourbonstreet in de Beukenstraat.  
Omdat het muziek maken toch weer begon te kriebelen, ben ik destijds lid geworden van 
Efkes Wochte. Na zo’n 15 jaar heb ik de switch gemaakt naar De Buntstekers. Een grote 
stap voor mij, want De Buntstekers behoort toch tot het créme de la créme van de 
carnavalsorkesten. Zo dacht ik en ik denk velen met mij. Ik heb namelijk heel veel 
blèrconcoursen in de Schouwburg mee mogen maken. Dat waren TOP avonden met jaarlijks 
één orkest wat er altijd uitsprong: De Buntstekers. 
De eerst repetitie al meteen de zenuwen: we kregen een nieuw nummer. Bij Efkes Wochte 
was een nieuw nummer altijd voorzien van de schuifposities boven de noten, dan maak je 
muziek op de automatische piloot. Dat ging dus even anders bij De Buntstekers. Gelukkig 
heb ik in de tijd heel veel steun gehad van Frans Hendriks. Nu plaats ik af en toe nog een 
schuifpositie als het een muziekstuk is met heel veel mollen of hersteltekens.  
 
Brigit en ik hebben het goed naar onze zin samen de geweldige groep mensen binnen De 
Buntstekers. Ik hoop nog lang bij en met deze club muziek te mogen maken.  
 
Rol binnen de vereniging: reserve-chef     
 
De pen:  
Ik geef de pen door aan Arno van Renswouw. Dit, omdat ik wil  
weten hoe het bevalt als je met pensioen bent, opa bent geworden 
en grootgrondbezitter bent in Frankrijk (!) 
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