
 

 

 
 

Nieuws van het bestuur (Peter Musters) 
Na meer dan 40 jaar bij Café Bet Kolen thuis te zijn geweest, is er vanuit de leden (mede veroorzaakt door 
de Corona-pandemie) het verzoek gekomen om een andere repetitie-locatie te zoeken. 
 

 
Nadat wij dit voorgelegd hadden aan Michel en Daisy Zoontjens van Café 

Bet Kolen, die hiervoor overigens alle respect toonden en hier begrip voor 
hadden, hebben wij contact opgenomen met de al bestaande 
uitwijkmogelijkheid nl. de sportkantine van OVC'26. 
 

Na goede afspraken gemaakt te hebben hierover met het Bestuur van 
OVC'26, hebben we uiteindelijk de overstap gemaakt en hebben we nu als 
thuisbasis de sportkantine van OVC'26.  
 
 

 
Het afgelopen kwartaal zijn er na lange tijd weer optredens 

op de Agenda gekomen, en wel de volgende: 
- het G-Voetbalweekend, 3 juni 2022, 
- Intocht van de Avondvierdaagse in Goirle 16 juni 2022, 
- het feest van Ton & Monique Marcelis, 9 juli 2022. 
 
 

Ook hebben we nog 3 optredens in het verschiet, nl.; 

- Dinsdag 26 juli Zomercarnaval op de Tilburgse Kermis, 
- het weekend van 16 t/m 18 september de Wijnfeesten 
- de Tilburg Ten Miles op Zondag 25 september 2022. 
 
 

 

 
Tevens hebben we twee nieuwe leden in onze vereniging 
mogen verwelkomen per 1 juli 2022 na een langere 
proefperiode, te weten Leon Donkers op Sousafoon, en 
Corina Donkers op Schuiftrombone.  
 
Als Bestuur zijn wij enorm vereerd dat deze twee mensen 

onze vereniging willen komen versterken. 
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Afsluiting muzikaal seizoen 
Op 8 juli 2022 hebben de Buntstekers het muzikaal seizoen afgesloten bij de repetitieruimte van OVC in 
Tilburg. Zowel de muzikanten als de partners waren uitgenodigd en het bestuur had een voortreffelijke 
BBQ verzorgd. Naast het goede weer hadden we op het terras voldoende ruimte om ook de leden die we 
vanwege ziekte al even niet hadden gezien toch te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Na de BBQ 

had Monique Marcelis van ZaligeZoetigheden heerlijke desserts verzorgd die gretig aftrek vonden. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Samenvattend: we kunnen terugkijken op een seizoen waarin we geleidelijk aan weer steeds meer 
mochten optreden en dat doet ons goed. We gaan na de vakantie meteen weer aan de slag met het 
wijnfeestenrepertoire (over de wijnfeesten zie verder in deze nieuwsbrief) en wensen alle vrienden van de 

Buntstekers een hele prettige vakantie. 
 

Een woordje van de “nieuwe” penningmeester (Henk Tuerlings) 
Op 4 februari 2022 was er weer eens, na een vervelende en veel te lange 
coronaperiode, een algemene ledenvergadering van de Buntstekers. Tijdens 
deze vergadering heeft de penningmeester Piet van Gorp aangegeven te willen 
stoppen met het penningmeesterschap. Hij heeft dit 32 jaar gedaan en dat is 
een hele tijd. De Buntstekers waren hem hier ook zeer erkentelijk voor 

waardoor er besloten is om Piet van Gorp te benoemen als erelid van de 
Buntstekers. Dit is volledig verdiend. Maar ja een vereniging zonder 
penningmeester kan niet.  
 
Omdat ik ook graag iets wilde doen voor de Buntstekers heb ik me aangemeld 
om deze vacature in te vullen. Gezien mijn financiële werkervaring en mijn 

ervaring uit mijn eigen bedrijfje (Tuerlings at finance) hoop ik dat ik de 
financiën van de Buntstekers goed ga beheren. Dus trad ik in die hoedanigheid 
toe tot het bestuur van de Buntstekers. Om het financiële gedeelte op mijn naam te zetten heeft Piet van 
Gorp een actie uitgezet richting ABN/AMRO omdat de rekening bij die bank bekend was. Maar helaas zijn 
de regeltjes bij de banken de afgelopen 32 jaar ook flink veranderd. De tenaamstelling van het 
rekeningnummer bij de ABN/AMRO kon niet aangepast worden. Het bestuur heeft toen besloten om een 
nieuw rekeningnummer te openen bij de RABO-bank. Als het goed is, is dit bij iedereen al ter ore 

gekomen. Zo niet dan volgt hieronder het nieuwe banknummer van de Buntstekers. 
 

NL30RABO 0189 7555 71 ten name van de Buntstekers. 
 

Dus leden, vrienden, donateurs en andere geïnteresseerden graag uw bijdrage overmaken op dit 
banknummer.Ik hoop op een muzikale en financiële gezonde toekomst. 
 

 
  



 

Rubriek: maak kennis met een Buntsteker 
 
Mijn naam is:  Arno van Renswouw  
Leeftijd:   64 
Burgerlijke staat:  Gehuwd met Natascha 

Woonplaats:   Tilburg 
Buntsteker sinds:  1-3-2015 
Instrument:   Trombone 
 
Hoi beste Buntstekers! In deze editie mag ik in de rubriek “de pen” kort 
iets over mezelf schrijven. 
Ik ben Arno van Renswouw. Vlak na mijn geboorte, ergens na de helft 

van de vorige eeuw, ben ik met mijn ouders, broer en 2 zussen 
geëmigreerd naar de V.S. Daar is mijn muziekcarrière begonnen. 
 
Als jongetje van 10-11 jaar wilde ik graag trombone leren, iets waar 
mijn ouders mij volledig in steunden. Ze huurden een trombone voor mij 

bij een muziekinstrumentenwinkel en  meteen al oefende ik zeer fanatiek mijn noten en korte liedjes 

werden al gauw gespeeld. Telkens kreeg ik aanmoedigingen van mijn ouders, en dagelijks vroegen ze me 
of ik geoefend had. Eigenlijk wel een stomme vraag, want dat hoor je, toch??! Na een poos, weer, na 
allerlei kruisverhoren of  ik geoefend had, viel ik door de mand….. Natuurlijk had ik geoefend, wat een 
stomme vraag! Antwoord: Maar hoe kun je geoefend hebben, we hebben je trombone meer dan een week 
geleden teruggebracht naar de winkel! Ik voor schut en einde muziek! 
 
Gelukkig kreeg ik zo rond mijn 13e een tweede kans om muziek te maken toen ik op high school zat. 

Muziek was een keuzevak en als je dat koos kon je ook meteen lid worden van de marchingband. Hier was 
de stimulans om te oefenen, dus,  een stuk groter! Hoogtepunt in mijn eerste (en laatste) jaar high school 
was een optreden (parade) in Disneyland en een streetparade in een grote stad dicht bij Disneyland waar 
tientallen highschool- en collegebands aan deelnamen!! Wat een ervaring om als 13-jarige zo’n 600 
kilometer van huis, bijna een week lang, in een hotel te slapen, op te treden,  en gratis entree voor 
Disneyland krijgen! Na mijn eerste jaar highschool zijn we in mei 1972 terug naar Nederland gekomen! In 
dat jaar werd ik 15.   

 
De broer van mijn (toekomstige ex-) zwager zat bij de drumband van de Volt en hij  vroeg of  ik ‘een 

keertje kwam kijken’. Zo geschiedde het, en je weet wat er gebeurt als je  ‘een keertje komt kijken’! 40 
jaar later moest ik als interim-voorzitter met het overgebleven bestuur Drumfanfare Volt mee liquideren 
door gebrek aan leden! Door allerlei redenen was een gezonde vereniging met 50 seniorleden en 40 
juniorleden in rook opgegaan. Op het eind bleven zo’n 16 muzikanten over! Bij Volt hebben we meerdere 

hoogtepunten gekend waaronder het Nederlands kampioenschap en talrijke showoptredens en parades in 
binnen- en buitenland! 
 
Niet getreurd! De Buntstekers waren er ook nog! Natascha en ik werden zowat gesmeekt (overdreven, hè) 
om in te vallen bij een trip naar de Moezel. De sax- en de trombonesectie waren wat dunnetjes 
vertegenwoordigd en het bestuur was op zoek gegaan naar mensen die deze instrumenten bespeelden en 
de gaten konden vullen.  Omdat de Buntstekers eerder een KIKA-concert hadden bij Volt was het echtpaar 

sax-trombone snel gevonden! We kenden de muziek echter niet en er was maar weinig tijd om te 
repeteren…..Gelukkig konden we proefdraaien bij de ten miles! Mijn eerste ervaring Mosel was zeer 
bijzonder! 
In 2015 zijn we lid geworden van de Buntstekers!  
 

Om ook serieus muziek te blijven maken ben ik een paar jaar later lid geworden van MSC (Marijke Sprang 
Capelle). Hier zijn we met 5 personen naar toe gegaan om te ondersteunen bij een concert. 4 van de 5 

zijn definitief blijven hangen! MSC  is een drumfanfare die normaal ook treedt (marcheert voor de kenner) 
en een strak uniform heeft, maar omdat hier de gemiddelde leeftijd ook aardig hoog is, is besloten om het 
meer te gaan zoeken in concerten! Incidenteel moeten we nog een stukje treden! Ook andere Buntstekers 
participeren in deze band! 
Wie weet wat de muzikale toekomst gaat brengen!! Tot heden is het een belangrijk deel van mijn leven 
geweest!  

 
De pen geef ik door aan: John Musters 
 
 
 
  



 

Commissie Wijnfeesten (Peter Tuerlings) 
Het organisatiecomité “Wijnfeesten 2022” bestaande uit Natascha van Renswouw, Peter Musters en Peter 
Tuerlings zijn er toch weer in geslaagd een mooi muzikaal wijnarrangement voor onze medereizigers 
samen te stellen. Daarom gaan De Buntstekers 16 t/m 18 september weer naar de Wijnfeesten aan de 
Moezel. 

De wet- en regelgeving in Duitsland voor wat betreft de grotere activiteiten is toch nog beperkend en om 
die reden was het zeker niet gemakkelijk en soms niet mogelijk om op adressen waar we al jaren komen 
een bezoek te brengen. We hebben daarom weer gezocht naar adressen waar we in het verleden al zijn 
geweest en waar ook onze medereizigers aan hun trekken kunnen komen.  
We verblijven en slapen in een heerlijk hotel in Traben Traarbach wat door een Nederlandse eigenaar 
wordt gerund. Hij heeft aangegeven dat hij de inwendige mens goed zal verzorgen. Wij hebben daar alle 
vertrouwen in. 

We sluiten ook dit jaar weer af in Cochem en hebben het hele weekend voor onze medereizigers 
voldoende tijd ingeruimd om de schilderachtige dorpen te bezichtigen of te gaan shoppen.  
 
We hebben nog enkele vrije plaatsen in de bus dus als je nog meewilt stuur dan z.s.m. een mail 
naar p.musters@ziggo.nl  

 

 
 

Jubileumreis De Buntstekers (Peter Tuerlings) 
Een jubileumcommissie bestaande uit Henk Tuerlings (€€), John Musters en Peter Tuerlings zijn vanuit het 
bestuur gevraagd om de jubileumreis te organiseren. Deze zal volgend jaar gaan plaatsvinden in het 

weekend van 26 oktober. Dit is een hele klus, zeker omdat de leden er niet jonger op worden en je met 
allerlei lichamelijke ongemakken rekening moet houden. De eerste bijeenkomsten zijn geweest en de 
contouren van het weekend zijn inmiddels vastgesteld. In de volgende nieuwsbrieven informeren wij jullie 
graag over de vorderingen.  
 

 
 

Muziekvereniging De Buntstekers www.buntstekers.nl info@buntstekers.nl 
Dunantstraat 30  06 – 42 30 74 02 
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