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Sjöld, dao laot iech miech Zes volledig uitverkochte
veur haange! De evaluatie. voorstellingen met veel
De terugblik. WAUW!
publiek uit buurten, van
alle rangen en standen.
Ook de Burgemeester was
Nu iedereen aan het
bijkomen en afkicken is van aanwezig en bleef, het
de voorstellingen in Theater langste van allemaal,
aan het Vrijthof, gaan we in napraten met de spelers.
deze nieuwsbrief
Veel toeschouwers lieten
terugblikken en nemen we
een reactie achter en
u mee in de vele positieve
reacties en verhalen die we waren in het hart
geraakt!
hebben mogen ontvangen.
Staat uw reactie/quote ook
in deze nieuwsbrief?
We ontvingen een recensie
in de Limburger van Paul
Weelen, die ook heel
Met veel trots kijk ik terug
positief was, maar het
naar de succesvolle
raakte HEM niet.
weekenden. Topprestaties
van iedereen op, voor en
Meer over de recensies
achter de schermen.
verderop in de nieuwsbrief.
Wat een samenwerking!

Inmiddels zijn we al weer
druk bezig met de volgende
voorbereidingen en
bereiden we i.s.m. Trajekt
4x Sjöld in de buurt voor.
Een verkorte versie van het
theaterstuk en dialoog met
de buurt over het thema
armoede.
Tot slot wil ik vermelden dat
BTM haar jongste lid heeft
mogen verwelkomen en dat
ik, op 7 april jl., trotse vader
ben geworden van een
zoontje: Noah.
Veel leesplezier gewenst.
Met theatrale groet,
Roy Hulst, voorzitter BTM

Paul Rondags, bedankt voor de mooie foto’s
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Heij gaon iech noets mie weg!

Martha Rammers;
Welkom bij BTM

Kleding passen

Het was op een donkere
dinsdagavond in oktober
toen mijn telefoon ging. Ik
nam op en aan de andere
kant van de lijn een Mevr.
Nicolle Bouwmans.
Zij was van Buurttheater
Mariaberg en had mijn
naam doorgekregen van
enkele leden van BTM.
Ze hadden nog iemand
nodig die twee
avondjurken zou kunnen
maken.
Nou, daar moest ik wel
even over nadenken. Zo
gezegd zo gedaan.
Een paar dagen later
belde Peggy Signet of ze
langs mocht komen om
van alles te bespreken.
Zakken vol stof bracht ze
mee en uiteindelijk
werden het 5 jurken en de
nodige veranderingen
voor de medespelers.
Het was wel een hele
leuke opdracht.
Toen moest er gepast
worden. Ik had totaal geen
idee waar ik in terecht zou
komen maar alles verliep
prima.
Daarna werd mij gevraagd
of ik mee wilde helpen bij
de productie in het
theater.
Dit vond ik wel leuk, maar
kon mij daar helemaal
geen voorstelling van
maken.

Vervolgens heb ik de
spelers en de regisseuse
ontmoet en het bestuur
gesproken. Heel erg leuk.
Toen begon alles en
bekeek ik de generale
repetitie.
De spelers vertelden hun
eigen verhaal of van
mensen uit de stad.
”Sjöld dao laot iech miech
veur haange!”
Nou, en wat ik toen
hoorde is met geen pen
te beschrijven!
Dat dit nog bestaat in ons
eigen Maastricht, zoveel
stille armoede.
’s Avonds thuis gekomen,
heb ik nog uren zitten te
vertellen tegen mijn man
Jan: “Wat ik nu heb
meegemaakt, kun je niet
geloven. Wat heb ik dan
toch een mooi en goed
leven en een dak boven
mijn hoofd en goed te eten.
Ik heb een goede baan,
een man met een goede
baan, een kind met
goedlopend bedrijf, twee
kleinkinderen met een
goed stel hersens, allemaal
gezond, gelukkig!”
Ik heb alles wat ik wil, kan
alles kopen wat ik wil hoef
nergens over na te denken.
Ps. wat ik door deze
ervaring dus nu wel doe!

Ik moet zeggen: ‘Ik heb
met veel verenigingen
gewerkt, maar wat ik nu
heb meegemaakt ben ik
nog nooit tegengekomen.
Deze mensen zijn zo echt,
zo puur en hebben ook
voor elkaar iets over, ik
voelde me net in een heel
warm bad. Dit is
thuiskomen, geweldig”.
Alles samen doen; eten,
drinken, lachen, huilen,
opruimen, etc.
Dan komt het einde in
zicht van de voorstellingen.
Heel erg jammer.
In de wandelgangen
hoorde ik al: “Iech moch
neet mie weg. Oma Martha
moos blieve”. (Hé Fred)
Ik zelf dacht ook: ”Hier
moet ik wat mee en ik heb
besloten om te blijven”.
Dames, hiere, jongens en
meidskes bedaank.
Heij gaon iech noets mie
weg!!
Dikke knoevel en poene
vaan miech.

Martha Rammers

“Mooie afwisseling in situaties, leeftijd, cultuur en leefsituatie (alleenstaand, gescheiden);
mis alleen een hoopvolle afsluiting, m.a.w. en hoe nu verder, hoe ziet de toekomst eruit!;
mooi affiche en mooie “banners”
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Liggend in een schuimbad
Liggend in een bad vol
schuim laat ik het BTM
weekend nog eens de
revue passeren… En ik
besef hoe “rijk” ik eigenlijk
ben! Twee gezonde
dochters, een lieve man,
ons eerste kleinkind op
komst, een dak boven ons
hoofd, een bed, iedere dag
schone kleren en
voldoende eten op tafel.
Wat een rijkdom!
“Ieder huisje heeft zijn
kruisje en daar waar geen
kruisje is, daar woont
niemand” zei mijn oma
vroeger altijd. En dat klopt!
Ik was afgelopen weekend
in de gelegenheid om voor
en achter de schermen
mee te kijken, in het
publiek plaats te nemen en
ja zelfs applaus in
ontvangst te mogen
nemen op het podium. Het
besef dat er achter ieder
individu een eigen verhaal
schuilt wordt me dit
weekend meer dan
duidelijk. Voor, tijdens en
na de voorstelling hoor ik
flarden van persoonlijke
verhalen. En ze raken
me…
Ook ik heb het één en
ander in het verleden
meegemaakt… Maar ik
heb nooit hoeven vluchten,
om eten moeten vragen en
gelukkig nooit de angst
hoeven ervaren wat het is
om je kinderen achter te
moeten laten! Verder
leven met de vraag of ik
ze ooit terug zou zien!

Mijn moederhart huilde
tijdens de voorstelling
met deze mama mee…
En ja, ook ik heb een
periode in mijn leven
gekend dat ik de eindjes
nauwelijks aan elkaar kon
knopen, maar ik had nog
steeds een dak boven mijn
hoofd en met wat
creativiteit toverde ik toch
iedere avond een maaltijd
op tafel en leefde ik in een
veilig land. Wat doet dat
als kind met je? Als je
eerste levensbehoefte niet
of nauwelijks aanwezig is?
Veiligheid…
Wat doet dat met een
moeder als zij die
veiligheid niet kan bieden?
Tijdens het afgelopen
weekend hoorde ik een
lach, zag ik een traan,
werden er knuffels
uitgedeeld en ontvangen
en hop… THE SHOW
MUST GO ON!
En ze stonden er keer op
keer en schitterde op het
podium…
Diep respect heb ik voor
deze mensen… ga er
maar aan staan om je
persoonlijke verhaal daar
te vertellen…CHAPEAU!

De mensen in het publiek
hebben geen idee wat er
zich achter de schermen
afspeelde. Ik heb dit wel
mogen ervaren. Dank jullie
wel hiervoor…dank jullie
wel voor jullie openheid en
jullie oprechtheid.
Dank jullie wel dat ik dit
heb mogen ervaren en
heb mogen zien en er
zelfs onderdeel van heb
mogen zijn. Ik voelde me
één van jullie!!
Wat ik mensen ga
meegeven na deze hele
ervaring:

Het hartverscheurende
verhaal van mama Maryam
Foto: Chantalle Kanters

Kijk eens verder dan de
persoon die voor je staat,
kijk eens naar de mens.
Luister eens echt en deel
met elkaar jullie ervaringen
en oordeel niet zo snel.
Het leven is soms een
theaterstuk…
Niks is wat het lijkt!
En niks is van
zelfsprekend.
Chantalle Kanters

“Heel herkenbaar! Samenstelling van de cast/groep realistisch. Complimenten aan de
“boetelenders”, die een absolute meerwaarde hebben in de voorstelling!”

Nieuwsbrief BTM
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Samenwerking met VMBO Maastricht
De eerste contacten
hiervoor zijn gelegd bij de
Maatschappelijke
Beursvloer Maastricht in
oktober 2016.
De twee partijen hebben
toen een match gemaakt
om elkaar te ondersteunen.
Buurttheater Mariaberg had
graag hulp bij het
klaarmaken van de schalen
met eten voor het
theaterstuk Sjöld. Voor een
project in Baddegama
(Sri Lanka) was vmbo
Maastricht op zoek naar
gebruikte laptops en
telefoons.

Enkele mooi aangeklede
schalen met eten.

De groep VMBO
leerlingen en begeleiders
in Baddegama.

samenwerkende
organisatie of door
mensen uit het dorp die
hiermee een verdere
ontwikkeling willen
bereiken.

Ook vonden ze de sfeer
waarin het plaatsvond leuk,
toneelspelers die
rondliepen, mensen die
achter het decor van alles
deden, het grimeren. In
steeds wisselende
samenstelling hebben we
samen onze
verantwoording genomen
en deze tegenprestatie met
veel plezier
uitgevoerd. Een aantal
leerlingen hebben ook de
voorstelling zelf bekeken.
Het thema van het
theaterstuk had natuurlijk
ook raakvlakken met onze
maatschappelijke
stage: armoede. Voor
onze maatschappelijke
stage hebben we vooral
contact met projecten van
een organisatie die in Sri
Lanka bezig is met Social
Welfare. Niet iedere vmbo
leerling zal die relatie
hebben gezien en dieper
zijn gaan nadenken. We
kijken terug op een zinvolle
en prettige samenwerking.
Met plezier hebben we
deze tegenprestatie
verleend. En nogmaals,
we hebben genoten van de
momenten dat we in Sri
Lanka mensen blij hebben
kunnen maken met de
spullen.

Na terugkomst van onze
schitterende tijd (in febr.) in
Sri Lanka mochten onze
leerlingen dus de
tegenprestatie gaan
leveren: het klaarmaken
van de schalen met eten.
Bij iedere voorstelling zijn
ongeveer 4 leerlingen en
een begeleider aanwezig
geweest om de schalen op
te maken. Daarna hebben
we nog een kleine taak
vervuld bij de ontvangst
Nadat in oktober de
van de gasten bij de
contacten waren gelegd is
het buurttheater gestart met entree.
het verzamelen van de
gebruikte laptops en
De leerlingen waren in het
telefoons.
begin nog niet zo
enthousiast, zij hadden
Deze spullen zijn in februari hun stage erop zitten dus
waarom nog deze extra
meegenomen naar Sri
Lanka. Dit alles in het kader inzet? Maar al snel
realiseerde ze zich dat ze
van de maatschappelijke
vol trots die laptops
stage die 17 vmbo
leerlingen met begeleiders hadden uitgedeeld en dat
allemaal dankzij de
daar gedurende 3 weken
hebben volbracht. Het was donaties van anderen.
Tevens stond de
voor de 8e keer dat een
groep vmbo leerlingen naar theaterwereld nogal ver
van hen af. Na de 1e
dat gebied is gegaan om
voorstelling werden ze
daar allerlei sociale
enthousiaster, ze vonden
activiteiten uit te
het een leuke opdracht om Namens deelnemers en
voeren. De laptops en
begeleiders vmbo
in korte tijd een tafel met
telefoons zijn erg gewild
Maastricht in Baddegama.
mooi
opgemaakte
schalen
door studenten, door
in orde te maken.
medewerkers van de
Tiny Maas (projectleider)

“Bij binnenkomst al heel nieuwsgierig wat het gaat worden; dat sowieso al bij het zien van de
poster. Fantastisch, de tegenstelling tussen de overdaad op tafel a la zeventiende eeuw en dan de
angst voor de post, die je weer met de neus op de feiten drukt. Goed gespeeld! Ik heb genoten!
Kijk uit naar de volgende! (Judith M.)”
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Fred geraakt door bezoek aan slaaphuis
Na afloop van elke
voorstelling bracht ik,
Fred Boumans, het
overgebleven eten naar het
slaaphuis. Mijn ervaring wil
ik heel graag delen.

Dus alles bij alles krijgen
ze wel wat te eten, maar
smaak daar kunnen ze niet
naar vragen. Ze zijn blij
met wat ze krijgen!

Ik ben er dus een aantal
keren geweest en heb
gezien hoe deze mensen
leven en heb ook wat
verhalen mee gekregen.
Mensen vertelden me hoe
ze daar terecht zijn
gekomen en dat dit vaak
niet op vrijwillige basis is
gebeurd, maar vaak ook
Het volgende weekend
door onvoorziene
mocht ik zelf de etenswaren problemen.
afgeven in de gezamenlijke
keuken en wachtruimte
Wat mij daar vooral
waar de daklozen moesten aangreep toen ik er was is
verblijven tot ze naar de
dat veel van deze mensen
slaapruimte mochten. Voor gewone Maastrichtenaren
het slapen kreeg men hier
zijn. Mensen die geen kant
te eten.
meer op kunnen. Hoe is het
mogelijk in ons land? Ik
En dan verstaan zij onder
werd kwaad maar was ook
eten soep uit blik en dan
teleurgesteld. Hoe kan het
heb ik het niet over Unox
toch dat deze mensen niet
soep maar soep uit blik dat verder geholpen worden en
uitziet als soep maar
’s ochtends weer de straat
smaakt als …. Of goedkoop op moeten?
eten uit de frietketel.
Het eerste weekend dat we
hebben gespeeld kwam ik
niet verder dan de eerste
ruimte waar het eten in
ontvangst werd genomen.
Er werd mij medegedeeld
dat de bezoekers er blij
mee waren en verder niets.

Na elke voorstelling bracht
ik er eten langs. Hoe vaker
ik er kwam, des te sneller
hadden ze door dat er weer
lekker eten aankwam. Ze
zagen dit direct aan de
oranje gekleurde bakjes,
waar wij het voedsel in
deden. Het eten werd
vervolgens ter plekke weer
voor ze opgediend.
Eten dat wij als gewoon
ervaren, wordt door deze
mensen gezien als een
feestmaal met malse
biefstuk en varkenshaas.
Ik werd ontvangen als
een vriend en de blikken
van waardering die ik
kreeg van deze mensen is
niet te beschrijven.
Toen ik het eten van de
laatste voorstelling bracht,
konden ze me al bij naam
en was ik Fredje van het
theater. Echter vandaag
moest ik ook mededelen
dat het de laatste keer was
dat ik eten naar hun kwam
brengen. Onze
voorstellingen zaten er
weer op.

“Ontroerend; Herkenning; Prachtig decor en lekker eten;
Verdrietig dat in Nederland nog steeds zoveel mensen + jongeren
onder de armoedegrens moeten leven.”

“Het toneelstuk is goed beeldend en artistiek gespeeld. Je ervaart
als toeschouwer hoe mensen met schulden emoties krijgen bij
diverse brieven en oplopende problemen die zich opstapelen.
Waarbij plichten in het leven leidend zijn.”

Door de confronterende
reactie van de bewoners
raakte ik even volledig de
weg kwijt en was enorm
van slag.
Bewoners kwamen mij allen
bedanken en van
sommigen kreeg ik een
knuffel als dank. Men vond
het een fantastisch gebaar
van BTM dat we dit voor
hen gedaan hadden. Ook
het personeel bedankte mij
vriendelijk, terwijl ik naar
buiten liep.
Met lood in mijn schoenen
liep ik terug naar het
Theater aan het Vrijthof en
merkte ik wat het allemaal
met me deed. Ik was aan
het denken gezet en
besefte dat ik gezegend
ben met alles wat ik heb.
Een mooi en fijn gezin, een
baan en elke avond eten op
tafel.
In de toekomst zal ik,
samen met BTM, zeker nog
iets gaan betekenen voor
het slaaphuis.
Fred Boumans

Nieuwsbrief BTM
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De column van “Walker Frits”
Take-off

Frits die een
poederbrief opent
tijdens de voorstelling

Ik ben trots op onze
prestatie. De vijf
Vanavond spelen we de
voorgaande voorstellingen
afsluitende voorstelling van kregen van de
de reeks. In de
theaterbezoekers hoge
vergaderkamer zijn de
waardering. Haastig
leerlingen van het VMBOaanlopend onderbreekt
Maastricht al druk in de
Mike mijn overdenkingen,
weer met de etenswaren
vraagt of ik naar de nu nog
voor de dis. In de
lege zaal kom voor een
deuropening staand kijk ik groepsfoto. De kleedster
over de tafels. De halve
helpt me met het omdoen
granaatappels op de
van mijn op de gouden
plateauschaal roepen
eeuw geïnspireerde kraag.
associaties op met
Na een korte warming-up
stillevens van oude
wachten we achter de
meesters. Een van de
coulissen. Het
schoolmeisjes vult twee
geroezemoes van het
goudgerande sauskommen publiek zwelt aan tot luid
met tomatenpulp.
rumoer.

Ik ben opgewonden. Alsof
ik in een vliegtuig zit dat op
het punt staat te vertrekken
naar een exotisch
vakantieland. Nikita
probeert langs de gordijnen
kijkend bekenden in de
zaal te ontdekken.
De spots floepen aan het signaal voor de
'take-off'. Irma start met
haar litanie over armoede.

Frits Wijngaard

Sjöld raakt toeschouwer in het hart!

Onze sterrenkaart, die
we na afloop uitdeelde
aan de bezoekers.

Met 6 uitverkochte zalen
en heel enthousiaste
reacties van het publiek
was de uitvoering van
Sjöld in het Theater aan
het Vrijthof een groot
succes. Wat zijn we daar
trots op! Lof voor het
prachtige decor, de
enscenering, de regie,
het spel, het thema, de
verhalen van de spelers,
de samenstelling van de
groep, de teksten uit buurt
en stad, onze bijzondere
zanger, en vooral ook de
herkenning van alles
door het publiek, althans
de overgrote meerderheid.

Soms tot tranen toe
geroerd, vol bewondering.
De beoordelingen
CHAPEAU en GA ZO
DOOR waren niet van de
lucht. Bijna 5 sterren!
Lees alle 456 reacties op
onze sterren-kaarten in de
rubriek ‘Informatie’ op onze
Website. Um vaan te jenke!

Nee, hij vond heel veel
wel heel goed, maar het
greep hem uiteindelijk niet
bij de strot. Dat kan, maar
gelukkig reageerde het
publiek anders (de
recensie staat ook op
onze website, rubriek
Informatie).

Niet iedereen was positief.
Zo melde één
toeschouwer: “Ik snap de
clou niet (!)”. En kopte
recensent Paul Weelen in
de Limburger: “Sjöld raakt
toeschouwer niet (!)”. Dat
leverde op onze FB pagina
een storm van reacties op!
Henk Geelen

“Ik moest huilen, ik herkende veel dingen in mij leven die ik maakte en steeds maakt.
Klasse voorstelling XXX”
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Nieuws van onze penningmeester
Wat duurt wachten op verzoeken om financiële bijdragen tot altijd lang! In het echte leven regel je hulp direct,
je vraagt wat en krijgt antwoord: ja of nee. Althans zo werkt dat bij BTM.
Maar is wel nieuws te melden:
Vanwege de uitverkochte zalen van Sjöld ontvingen we meer inkomsten uit de kaartverkoop dan begroot.
Niet zo veel, de kaartjes kostten immers maar €5.-, en het Theater aan het Vrijthof kost natuurlijk ook wat
(ook niet zo veel, door mooie afspraken die we gemaakt hebben);
Jammer genoeg viel het aantal mensen dat zich na de voorstellingen opgaf als sympathiserend lid tegen.
Waarschijnlijk omdat we veel mensen bereikten voor wie €25.- toch veel geld is;
We dienden opnieuw een subsidieverzoek in bij de Gemeente, bij de afdeling Zorg en Welzijn, nu direct
gericht aan de wethouder, voor de uitvoering van Sjöld in de buurt. Nog niks van gehoord;
Wel van het Kanunnik Salden Fonds en van het Clemens Fonds: relatief bescheiden bijdragen, maar al
eerder gezegd: alle kleine beetjes helpen;
We wachten berichten van het andere fonds dat we aanschreven en van de Provincie nog af.
De teller staan inmiddels op 15 aanvragen!;
Nog onduidelijk is of we de nieuwe projecten BTM op Maat en de Sjöld-BTM Film Internationaal helemaal
gefinancierd krijgen;
We beraden ons over verdere stappen, oriënteren ons, blijven zuinig.
Henk Geelen

BTM kijkt vooruit
Sjöld in de Buurt en de presentatie bij Samen uit de Min vragen komende twee maanden weer alle aandacht.
Plus de verwerking van alle reacties. Plus de organisatie van de Algemene Leden Vergadering, die we
uitstellen tot 23 juni. Was nu allemaal even te veel.
Want voor de vakantieperiode willen we op een rij hebben wat we hoe in het najaar gaan doen met het maken
van de film, met de presentaties in BTM op Maat (in ieder geval naar het Wijktheater Rotterdam), met mensen
die zich aanmelden als nieuwe (spelende of meewerkende leden), etc.
En dan moeten we al gelijk gaan werken aan de evaluatie van een jaar lang Sjöld.
Nog niet te spreken over de planning van onze volgende, vierde zelfstandige productie. Tamara geeft al aan
dat de voorstelling ergens in februari/maart/april 2019 op de planken zou moeten kunnen komen.
We krijgen ervaring. Of dat betekent dat er minder werk zal zijn? Het bestuur denkt van niet!
Maar iedereen weet wel: we gaan door! Zoals ons publiek dat wil!
Henk Geelen

“Veel (amateur)toneelstukken bezocht. Vooral volkstoneel. Deze uitvoering “spant de kroon”
en dan wel in positieve zin! Knap! Mede de zelfervaren realistische ervaringen v.d. spelers.
Top! Mijn complimenten, M.J.E.”

Nieuwsbrief BTM
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Wist u dat …
het bijna onmogelijk is om alles op te schrijven wat na Sjöld gebeurd is?
onze Burgemeester het langste nableef na de voorstelling en met iedereen een praatje maakte?
we een uitnodiging kregen om te spelen in het Pesthuyspodium, maar dat ons dat niet lukte;
de Gemeente ons vroeg Sjöld te presenteren op een bijeenkomst van het netwerk Samen uit de Min en
dat we dat doen op 21 juni?
we de Algemene Ledenvergadering hebben uitgesteld tot 23 juni?
Wilma de Kluizenaar op de FB-pagina van RTV Maastricht de voorstelling Sjöld presenteerde als de eerste keuze
van de Cultuurmakelaar?
alle bezoekers van de laatste 4 voorstellingen van de postbode ook een envelop meekregen?
daar de laatste nieuwsbrief en het aanmeldformulier sympathiserend lid in zaten?
we nog altijd op zoek zijn naar mensen die ons een warm hart toe dragen en sympathiserend lid worden?
dat Fred het overgebleven eten elke keer naar het Slaaphuis van het Leger des Heils bracht?
en dat ze dat daar snel in de gaten hadden en op zaten te wachten?
dit enorme indruk heeft gemaakt op Fred en we ideeën hebben om nog iets met het slaaphuis te doen?
dat Peter van den Hurk kritisch, maar lovend was en ons een groot hart onder de riem stak en voorzag van goede
adviezen?
dat er zich inmiddels 6 mensen uit Maastricht hebben gemeld om mee te komen spelen of mee te werken?
dat onze voorzitter vader is geworden en ons jongste lid NOAH nu 1 maand oud is?
dat we in gesprek zijn met een wetenschappelijk onderzoekster die misschien mee gaat evalueren?
dat onze Maastrichtse “ armoede-professor” onder de indruk was en de reacties van alle deelnemers wil
bestuderen?
tenminste twee journalisten binnenkort willen publiceren over wat Sjöld bij hen teweeg bracht?
filmer Frenk Palm de BTM-film wil gaan maken? Dat hij BTM al kent, dat hij de film BTM on the Road naar het ICAF
in Rotterdam maakte (zie website Rubriek Media)?
Gina Mingels haar afstudeeronderzoek Social Work binnen BTM gaat verrichten?
Opera Comique Maastricht, beste vrienden, ook een geslaagde actie “Koop een kaartje voor een ander” hield, en
ons daarom uitnodigde haar recente voorstelling ‘The desert song’ bij te wonen?
Trajekt en collega-organisatie Partners in Welzijn uit de Westelijke Mijnstreek geïnteresseerd zijn om ons bij hen
te laten optreden;
er nogal wat verschillende grotere groepen toeschouwers kwamen kijken? Onder andere de vrijwilligers van de
koffie-inloop uit Heugemerveld, jongeren uit o.a. Wittevrouwenveld en Malberg, Buurtbistro Malberg, maar ook
teams van de Sociale Dienst en van de Kredietbank?
we geïnteresseerd zijn in de plannen m.b.t. hergebruik van het oude ROZ-gebouw in onze wijk en dat hebben laten
weten?
we hebben gelezen dat er, volgens het buurtplatform, veel verenigingen zijn die de samenwerking met het hen niet
aan zouden willen gaan, terwijl wij meerdere malen samenwerking hebben opgezocht?
en dat wij, om welke reden dan ook, telkens buiten spel werden gezet?
wij open staan voor samenwerking met iedereen, mits onze drukke agenda dit toestaat?
BTM en Sjöld worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
Theater aan het Vrijthof, Trajekt, Oranjefonds/Samenwerkingsfonds Limburg, Gemeente Maastricht, Code 043,
Stichting Elisabeth Strouven, Zuyd Hogeschool, Clemens Fonds, Kannunik Salden en sympathiserende leden.
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Graag nodigen wij u uit om een bezoek te komen brengen in één van onderstaande buurten bij onze presentatie
Sjöld in de buurt. We komen naar De Heeg, Malberg, Wittevrouwenveld en Daalhof, maar ook bewoners van andere
buurten zijn van harte welkom. In samenwerking met Trajekt in elke buurt een eigen unieke aanpak. In onderstaande
flyers leest u per buurt alle belangrijke informatie. Komt u ook? Spreek het rond?

“Voor mij een open deur! Opgegroeid in Wittevrouwenveld, te maken gehad met armoede!
Fantastisch gespeeld, ga zo door!”

Nieuwsbrief BTM
Vereniging
Buurttheater Mariaberg
Correspondentieadres:
Chrysantenstraat 18
6214 SZ Maastricht
06-57764888
E-MAIL
secretariaat@
buurttheatermariaberg.nl

MAILADRESSEN:
info@
buurttheatermariaberg.nl
voorzitter@
buurttheatermariaberg.nl
penningmeester@
buurttheatermariaberg.nl

Bezoek onze online!
www.buurttheatermariaberg.nl
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Wordt sympathiserend lid
BTM blijft op zoek naar
sympathiserende leden.
We hebben uw morele en
financiële steun nodig.
Tot nu toe valt het
aanmeldingen ons wat
tegen. Als u ons een
warm hart toedraagt en de
bijdrage kunt missen:
Think Global, Act Local,
Be Personal, Sjöld (en
BTM) is van de hele stad.

Wat vragen wij van u?
Een jaarlijkse bijdrage
van €25.- voor het
lidmaatschap.

Graag willen wij alle huidige
sympathiserende leden
bedanken voor hun
bijdrage.

Hoor erbij, denk mee,
praat mee, geniet mee,
werk mee. Download uw
inschrijfformulier van onze
website (op de homepage)
of mail ons even.

Een special woord van dank voor
Theater aan het Vrijthof
Bedankt voor deze mooie samenwerking.
We zijn er trots op hier gespeeld te hebben!

Blijf ons volgen

Comité van aanbeveling

Wilt u ook op de hoogte blijven
van alles wat BTM doen en
van plan is?

Tot het Comité van Aanbeveling van BTM
zijn in januari 2016 desgevraagd,
allen zonder enige aarzeling, toegetreden:

Dat kan via onze website:
www.buurttheatermariaberg.nl
of volg ons via Facebook:
Buurttheater Mariaberg

* mevrouw Susan van Hooren, lector KenVak,
Zuyd, Heerlen;

Interesse in deze nieuwsbrief?
Vul op de website het
contactformulier in en wij
sturen u de nieuwsbrief via
mail en/of post toe.
Bedankt voor uw interesse in:
Vereniging Buurttheater
Mariaberg

* de heer Leo Swinkels, directeur
Kunstvakopleidingen, Zuyd, Maastricht;
* de heer Peter van den Hurk, oud lector
Community Arts Rotterdam, Landgraaf;
* de heer Jacques Costongs, oud wethouder
Cultuur en Zorg/Welzijn, Maastricht;
* de heer Sikko Cleveringa, directeur CAL XL,
Utrecht.

Vereniging Buurttheater Mariaberg, Chrysantenstraat 18, 6214SZ Maastricht, Tel. 06-57764888
IBAN NL33INGB0006762848, KvK 62931776, www.buurttheatermariaberg.nl

