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Het dagelijks bestuur
kort aan het woord
Waar het 2e deel van
2019 nog volop in het
teken stond van onze
voorstellingen Nes,
‘ne f*ckng escaperoom,
kwam het openbare
leven in maart 2020 zo
goed als tot stilstand.
Ook voor BTM had dit
grote gevolgen. Elkaar
zien en met elkaar
repeteren was van de
ene op de andere dag
niet meer mogelijk.
Maar toch heeft BTM
niet stilgezeten. Verder in deze nieuwsbrief
doet Tamara Jongerden
(artistieke begeleiding)
verslag.
Aanvraag Fonds
cultuurparticipatie
Aansluitend bij onze
ambitie om met nieuwe
professionals uit te breiden naar andere wijken
(Daalhof, Wittevrouwenveld, 4e wijk) én verder

te professionaliseren,
hebben wij in mei bij het
fonds cultuurparticipatie
een aanvraag gedaan
om ons voor 2020-2021
(aanloopregeling) financieel te ondersteunen
(vooruitlopend op de
definitieve regeling 20222024). We wachten het
besluit van het fonds in
spanning af. Ook de gemeente Maastricht heeft
voor 2020-2021 haar
steun toegezegd, zowel
financieel maar ook door
ons op andere manieren
te faciliteren.
Bestuurlijke
wijzigingen
Op bestuurlijk vlak is er
ook het een en ander te
melden. Henk Geelen,
jarenlang dé kartrekker
van BTM, heeft afscheid
genomen als bestuurslid. We zijn hem heel
veel dank verschuldigd.
Henk blijft als adviseur
en sympathiserend lid
zeker betrokken bij BTM.

De komende weken
onderzoeken we hoe we
het vertrek van Henk zo
goed mogelijk kunnen
opvangen én direct ons
organisatorisch zodanig
kunnen versterken dat
we klaar zijn voor de verdere groei van BTM de
komende jaren.
Kortom, een tijd met
de nodige uitdagingen.
We houden jullie op de
hoogte!
Veel leesplezier,
Nicolle Boumans,
Luc Dahlmans

Foto’s met tekst in deze
nieuwsbrief zijn stills uit de
videoserie ‘Waar men bang
voor is” opgenomen met de
spelers van BTM tijdens de
coronacrisis.
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Even voorstellen
Toen Henk einde vorig jaar noodgedwongen een
stap terug moest doen heb ik mijn hulp aangeboden
omdat ik het concept van BTM meer dan de moeite
waard vindt om mijn energie in te steken.
De afgelopen maanden ben ik bijgesprongen waar
dat nodig was. Ik ken nog zeker niet iedereen bij
BTM maar wat wel opvalt is de enorme passie en
betrokkenheid van de mensen die ik al wel heb leren
kennen. Dat is echt mooi om te zien en zeker niet
vanzelfsprekend weet ik uit ervaring.

Hallo, ik ben Luc Dahlmans. Sinds kort ben ik,
tijdelijk, voorzitter van BTM.
Vanuit mijn oude functie bij de gemeente Maastricht,
was ik bekend met het werk van BTM en heb ik meermaals met Henk Geelen aan tafel gezeten om
te kijken hoe we elkaar zouden kunnen helpen.
Mooie gesprekken waren dat.
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Iech bin unne Mestreechse jong. Geboren en
getogen op Pottenberg en ik woon nu in de wijk
Hazendans. Ik ben 51 jaar, getrouwd met Angelique
en wij hebben twee zonen van 17 en 13 jaar.
Ik zit graag op de renfiets en sta regelmatig op de
tennisbaan. Ik reis graag, hou van gezelligheid en
drink met veel plezier een glas bier of wijn. Verder
ben ik als bestuurslid actief bij een tennisvereniging
(LTC Maasvogels) en een (andere) theatervereniging (Roeze Koille). De komende maanden gaan we
samen kijken hoe we BTM “toekomst-proof” kunnen
maken en verder kunnen laten groeien. Een mooie
uitdaging waar ik veel zin in heb.
Heb je vragen aan mij? Stuur mij dan een
mail(lucdahlmans@gmail.com), dan reageer ik direct.
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BTM in coronatijd...
Dat we niet of nauwelijks ‘live’ bij elkaar konden
komen, niet in Mariaberg, en niet in Daalhof;
dat onze stadstour ‘NÈS in de buurt’ niet door kon
gaan waar we vlák voor de coronatijd nog hard voor
gerepeteerd hadden;
dat een eerste geplande presentatie van Buurttheater
Daalhof niet door kon gaan;
dat sommigen van ons door ziekte, grote druk, stress
of eenzaamheid geveld werden;
dat we - als we werk hadden - op een heel ingewikkelde manier moesten doorwerken of het extra druk
hadden;
dat we plannen maken waarvan we niet precies weten wanneer en hoe deze uitgevoerd kunnen worden:
het was zogezegd ‘geen kattenpis’ en het maakte
onzeker…
De leden in Mariaberg en Daalhof lieten weten
‘we missen jullie, kunnen we niet iets doen?’
En dat probeerden we. Waar in Daalhof Nathalie
Conaert haar spelers met digitale opdrachten
bewoog om filmpjes in te zenden (enorm grappig en
ontroerend), maakte ik met de spelers van Mariaberg
ook filmpjes, gelukkig deels live en op afstand (‘waar
men bang voor is’, op facebook).
Wij gaan door!
Wij als regisseurs, samen met de sociaal werkers
Gina (Mariaberg) en Chantalle (Daalhof) hadden
wekelijks, soms dagelijks contact met de spelers via
de verschillende chats en apps. Maar al deze manieren van contact maken verbleken bij ‘the real shit’.
Namelijk Het Samenzijn. Het Samen Spelen
en Theatermaken. Het Mogen Vertellen aan een
Echt Mens hoe het met je gaat.
Daarom zijn gelukkig, vlak voor onze zomerstop,
Nathalie en Chantalle sinds kort weer begonnen met
enkele theaterlessen in Daalhof. Buiten, met mond-

kapjes en al. Gina en ik hadden op 21 juni ook een
fijne bijeenkomst en theaterles op een schoolplein
met de spelers van Mariaberg. Met hulp en bezoek
van onze Fred, Nicolle, Henk, onze nieuwe interim
voorzitter Luc, Nathalie en Merel Millisen.
Een liefdesscène uit het stuk ‘Still Life’ speelden de
leden van Buurttheater Mariaberg 21 juni op afstand.
Iedere speler in een met stoepkrijt getekend vak,
roepend of fluisterend naar de overkant: “Zie ik je nog
een keer?” De ander: “Nee absoluut niet – ik kan echt
niet- ik-“ Wat een feest om hier de spelers van Buurttheater Mariaberg weer in-het-echt aan het werk te
zien! En we gaan door. Hoe dan ook.
Vanaf september gaat docent en theatermaker
Merel van start met een nieuwe groep in
Wittevrouwenveld.
Vanaf september starten ook de theaterlessen en
repetities in Daalhof en Mariaberg. Komend najaar
speelt Buurttheater Mariaberg alsnog een corona
bestendige ‘NÈS in de buurt’ voor u in verschillende
wijken van Maastricht, en worden televisie opnames
van Buurttheater Mariaberg hervat voor een
programma over de leefbaarheid in Limburg,
over clubs, verenigingen en burgerinitiatieven
die ook al door de corona stillagen.
Wij verheugen ons alvast. Ook als we buiten
moeten werken, of met mondkapjes, of op afstand,
of in stoepkrijtvakken: we gaan door!
Wij hopen natuurlijk dat u ons blijft volgen,
ondanks het lange wachten. “Zie ik je nog een keer?”
Wij van BTM zeggen: “Jazeker!”
Tamara Jongerden,
Artistieke begeleiding Buurttheater Maastricht
Docent & regisseur Buurttheater Mariaberg
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Wakker worden
Volop bezig met de voorbereidingen van “Nès in de
buurt” en “Us presentatie” van BTM Daalhof werden
we ruw verstoord door een nieuw virus wat de kop
had opgestoken. Waar we eerst nog een beetje
lacherig op reageerde. “Ach ut zal wèl mèt valle”……
werd al snel duidelijk dat het serieus was.
Locaties werden gesloten, er werd gehamsterd,
winkels gingen dicht, binnen blijven was het advies
en op straat was het uitgestorven.
Unne f*cking Escape Room leek het wel.
Waren we in de live versie belandt?!
Inmiddels zijn we alweer een aantal weken verder in
het “Corona-tijdperk”. Het nieuwe normaal!
Zal het ooit wennen? Ik weet het niet…stiekem heb
ik de stille hoop dat we ooit weer terug kunnen naar
ons oude normaal. Weer gewoon gezellig bij elkaar…
niks geen afstand….geen éénrichtingsverkeer….niks
ontsmetten……
Gewoon is niet meer gewoon.
Wat zo vanzelfsprekend was is nu heel bijzonder.
Wie had dat gedacht? Ik in elk geval niet!
Langzaam aan start alles weer op. Worden we
wakker uit een nare droom. Zijn we blij elkaar weer
te zien. En wat hebben we elkaar veel te vertellen……. Onze 1ste bijeenkomt na corona was een
speciale.
Aan repeteren zijn we niet toegekomen maar dat
maakt helemaal niks uit. Onze gevoelens en onze
emoties delen dat is wat we hebben gedaan.
En dat was goed. Dat voelde goed.
Waar de één de lock-down als een soort van vakantie heeft ervaren wist de ander zich geen raad met
de stilte en voelde zich eenzaam. Een lach en een
traan…… steun en begrip.
Dat is het leven…….
Ooit hoop ik dat we weer terug kunnen naar het “oude
normaal”.
Chantalle Kanters-Smeets,
Jeugdopbouwwerk Trajekt
BTM Daalhof
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Biografie Merel Milissen
Theatercollectief Klein-V
Samen met Ine Ubben en oud-klasgenoot Nathalie
Conaert heeft Merel het theatercollectief Klein-V
opgericht. Deze drie sterke vrouwen brengen
verhalen over kwetsbare mensen die hun kracht
vinden in de fantasie. Verhalen die ze zelf spelen en
co-regisseren.
Met haar achtergrond in de kunstwetenschappen
heeft Merel een voorliefde voor sprekende beelden,
fysiek spel en de kleine grote verhalen.
Ze wil verhalen vertellen die raken, die echt zijn, die
verbinden en snakken naar theatraliteit.

Merel Milissen (1989) studeerde in juni 2019 als
theatermaker af aan de Toneelacademie Maastricht.
Ze werkt als docente aan de Academie voor Muziek,
Woord en Dans in Maasmechelen en geeft er
theaterles aan jong en oud. Daarnaast zit ze in het
artistiek team van de Cité-revue van Eisden.
Met deze moderne versie van een revue willen de
regisseurs alle facetten van het leven in Eisden-cité
belichten aan de hand van beeldende (groeps)
scènes, intieme dialogen, zang en beweging.

BTM
Tijdens haar opleiding tot docent & regisseur aan
de Toneelacademie kwam Merel voor de eerste keer
in contact met de werking van Buurttheater Maastricht, meer bepaald via docente Tamara Jongerden.
Tijdens het tweede jaar mochten de PTO-studenten
werken met enkele leden van BTM. De opdracht was
de spelers te leren kennen en op basis van deze korte ontmoeting een scène te maken. Op dat moment
gebeurde er iets magisch en had Merel de smaak te
pakken. Ze vindt het een voorrecht om de kleine grote
verhalen van mensen te leren kennen en deze te
mogen vertalen naar theatrale beelden.
In de zomer van 2019 kreeg Merel de vraag om de
nieuwe groep, Buurttheater Wittevrouwenveld, op
te starten. Ze was direct enthousiast en kijkt er enorm
naar uit om te beginnen aan dit nieuwe avontuur!
Nieuwe mensen, nieuwe verhalen en een nieuwe
magie.
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BTM vs corona
Wat een wereld leven we nu in. Ikzelf woon in Belgie
en ik mag niet zomaar de grens over naar Maastricht.
En juist daar heb ik al mijn sociale gebeurtenissen.
Vriendinnen, BTM,mijn werk wat helaas stil ligt!
Ik werk namelijk bij Dordan kappers en ik heb bij NES
ook de haren van de meeste verzorgt.
Ben zelf ook speler en NES was mijn eerste
voorstelling.
BTM is voor mij een soort familie geworden en wat
mis ik hun,want de vraag is wat CORONA gaat doen.
Hoe lang gaat dit duren? Want als BTM door CORONA geveld zou worden zou dit zeker mijn hart breken
Ik wil zeker nog heel lang speler zijn bij BTM,en nog
vele toneelstukken doen.
HAW PIN ,STAY STRONG en hopelijk tot de volgende
voorstelling.
Love you Guys, Barbara

I love BTM
BTM voelt als een familie. Achter de schermen is het niet
alleen wat we maken maar ook met wie we het maken en
hoe we het maken.
Altijd zodra de repetities beginnen staan we allemaal al
klaar voor de volgende voorstelling. Altijd na een
voorstelling hebben we even “Vakantie” om even uit te
rusten. Erna beginnen we weer van voor af aan.
Gaan we repeteren en bezoeken we voorstellingen van
andere theater gezelschappen. Zodra ons eigen script
weer af is dat word gemaakt doormiddel van intervieuws
en gesprekken binnen ons eigen gezelschap kunnen we
weer aan de slag.
Altijd gezellig! En soms ook erg druk.
Na onze laatste voorstelling Nés ‘n F*cking escaperoom
waren we allemaal apetrots op ons clubje! Uitverkochte
zalen, de recencies van het publiek en natuurlijk op ons
zelf. Een ECHTE goede voorstelling die wij 2 weekenden
hebben mogen neerzetten.
Pano Jalhay
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De column van “Walker Frits”
Splendid Isolation
Splendid Isolation was aan het einde van negentiende eeuw de politiek van de Engelsen.
Schitterende, magnifieke afzondering – een positie
die nog steeds aftrek vindt bij de Britten. De koloniale
Boerenoorlog in Zuid Afrika en de Eerste Wereldoorlog maakten een einde aan deze stellingname.
Nu dwingt het coronavirus een aanzienlijk deel van
de wereldbevolking in isolatie. Met nogal wat lotgenoten werpt dat mij op mezelf terug.
Speelfilms en spelletjes bieden beperkt soelaas.
En de stilte van de crisis roept oude spoken op.
Gelukkig komt er ook een mooie herinnering
bovendrijven. Hoe ik als kind, in de kruipruimte van
ons arbeiderswoninkje in Amsterdam Oost mijn vader
gereedschap aanreik. Een gasbuis gaat ons leven
makkelijker maken. Voor het gedrocht van een
petroleumtank dat bijna een kwart van het kleine
achterplaatsje in beslag neemt, heeft de lompenboer
wel interesse.

Veel staat op stand-by. Niet mijn televisie. Die toont
iedere avond de verwikkelingen van de crisis. Ik zie
hoe ouders met hun kinderen op ‘berenjacht’ gaan.
En de nieuwslezeres meldt dat nogal wat mensen de
vogels in en om hun tuin weer zien. Het is alsof we
door de vermindering van de dagelijkse dwang en
druk weer aandacht voor elkaar en de wereld om ons
heen hebben. Dat is een mooi neveneffect van de
crisis. Maar het is spijtig dat daar, blijkbaar, een
dodelijk virus voor nodig is.
Ook het buurttheater ontkomt niet aan de gevolgen
van de uitbraak. Alle activiteiten die mensen doen
samenkomen zijn afgelast: onze voorstellingen in
de buurt, gezamenlijke theatertraining, de jaarlijkse
deelname aan practicums in de toneelacademie.
Om onze vereniging draaiende te houden vergadert
het bestuur online via een applicatie. Net als de rest
van Nederland doen we ons best. En ik? Ik mis mijn
gezellen van het theater. Ik mis onze gezamenlijke
activiteiten. Ik begrijp de noodzaak van isolatie, maar
laat het ‘splendid’ wat mij betreft er maar vanaf.
walkerfrits

7

BTM

#2 nieuwsbrief 2020

BBuurttheater
u u r t t h e at e r Maastricht
Mariaberg

Digitale ALV

Even voorstellen
Hallo,ik ben Youri Aarts en
ik ben 14 jaar
Ik ben een van de spelers
van de BTM groep.

Het was hoog tijd voor een algemene ledenvergadering... corona of niet.
En zo waagde BTM zich aan een vergadering op het
digitale platform. Een digitale vergadering is anders,
maar in veel opzichten ook erg hetzelfde,
de ouderwetse ‘face to face’ variant.
In plaats dat er nog iemand verward door het gebouw
loopt op zoek naar de vergaderruimte, zit er iemand
op Skype i.p.v. op Zoom.
De gebruikelijke tijd die men kwijt is aan het begin van
de vergadering met koffie zetten wordt nu verslonden
door technische problemen.
Wat ik wel een opmerkelijk en komisch verschil vond
tijdens deze ALV was dat het mogelijk was om lekker
een sigaretje op te steken of tijdens de vergadering
achterin een auto te stappen voor een ritje.
Maar goed, de vergadering liep ondanks de restricties
prima. We bespraken het perspectief van BTM,
nieuwe gezichten stelden zich voor, spraken zorgen
over corona en BTM uit en blikten vooruit op
deelprojecten.
Zoals ze dat zo mooi zeggen in de theaterwereld:
‘The show must go on!’
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Ik ben er achter gekomen
doordat er een poster van
BTM bij Trajekt op de deur
hing en toen dacht ik het lijkt
me wel wat.
Ondertussen zijn we al negen
maanden bezig. We moeten
nu wel opletten in verband
met het corona virus met
de1,5 meter afstand. Daarom proberen we het buiten te
doen maar als het slecht weer is proberen we het binnen
te doen op 1,5 meter afstand.
Ik moest voor school een sokpop maken en daar een
reclame mee inspreken en door BTM heb ik daar een 9,5
voor gekregen.
Groetjes, Youri Aarts
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Acteren met beperkingen
Zondag 21 juni 2020
1e bijeenkomst
Buurttheater Maastricht/ Mariaberg in Corona- tijd
Afgelopen vaderdag had Buurttheater Mariaberg hun
eerste groepsbijeenkomst tijdens deze oronaperiode.
De spelersgroep, een aantal productieleden, een
gedeelte van het bestuur, de regisseur en ik kwamen
samen op het schoolplein van de Emile Wesly school.
Uiteraard hielden we afstand van elkaar en hielden
we ons tijdens deze bijeenkomst aan de regels van
het RIVM.
We hadden ons (los van elkaar) in deze coronatijd
nog wel “hier en daar” gezien en gesproken, maar als
gehele groep konden ook wij niet bij elkaar komen.
We hebben ons de afgelopen weken wel bezig
gehouden met het maken van korte video’s voor op
social media. Ook deze video’s werden uiteraard
opgenomen binnen de regels van het RIVM.
Deze zondag begon met een lekkere kop koffie en
een stukje vlaai. Er werd veel gesproken over hoe
iedereen deze Corona tijd beleeft en door komt.
Gelukkig was het deze dag goed weer en zaten we
lekker in de zon op het schoolplein!
Normaal gesproken repeteren we in Buurtcentrum
Mariaberg, maar dat was nu niet mogelijk gezien
de huidige beperkingen en maatregelen.

Gelukkig konden we gebruik maken van het
schoolplein en konden we op deze manier toch
even samen komen in de buitenlucht.
Toen de koffie en vlaai op was, hebben de spelers
een uur toneel- les gekregen van onze Tamara.
Een onderdeel van de les was bijvoorbeeld dat de
spelers een scène moesten spelen op afstand
(dus acteren met beperkingen).
Iedere speler stond in een klein vak dat met
stoepkrijt getekend was op het plein. Iedereen moest
binnen zijn eigen vak blijven, de speelvloer was dus
erg beperkt. In het begin was dat even lastig, maar
uiteindelijk was het prima te doen. Sommige scènes
werden juist extra grappig door deze beperkingen. 		
Het was even wennen met al die nieuwe regels,
maar iedereen heeft ondanks de beperkingen en de
maatregelen genoten van deze bijeenkomst!
Vooral werd er genoten van elkaars aanwezigheid
en van het feit dat ze even lekker samen hebben
kunnen “spelen”, als was dit alles op afstand.
Gina Mingels,
Sociaal werker Trajekt
BTM Mariaberg
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Nieuws
VERENIGING
BUURTTHEATER
MAASTRICHT
COLOFON

CORRESPONDENTIEADRES
Chrysantenstraat 18
6214 SZ Maastricht
06-57764888
E-MAIL
secretaris@
buurttheatermaastricht.nl
MAILADRESSEN
info@
buurttheatermaastricht.nl
voorzitter@
buurttheatermaastricht.nl
penningmeester@
buurttheatermaastricht.nl
IBAN
NL33INGB0006762848
KvK
62931776
WWW.
buurttheatermaastricht.nl
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Wist u dat …

het bijna onmogelijk is om alles op te schrijv
onze Burgemeester het langste nableef na
we een uitnodiging kregen om te spelen in h
de Gemeente ons vroeg Sjöld te presentere
dat we dat doen op 21 juni?
 we de Algemene Ledenvergadering hebben
 Wilma de Kluizenaar op de FB-pagina van R
van de Cultuurmakelaar?
 alle bezoekers van de laatste 4 voorstelling
 daar de laatste nieuwsbrief en het aanmeld
 we nog altijd op zoek zijn naar mensen die
 dat Fred het overgebleven eten elke keer na
 en dat ze dat daar snel in de gaten hadden
 dit enorme indruk heeft gemaakt op Fred en
 dat Peter van den Hurk kritisch, maar loven
adviezen?
 dat er zich inmiddels 6 mensen uit Maastric
 dat onze voorzitter vader is geworden en on
 dat we in gesprek zijn met een wetenschap
 dat onze Maastrichtse “ armoede-professor
bestuderen?
 tenminste twee journalisten binnenkort wille
 filmer Frenk Palm de BTM-film wil gaan ma
Interesse in deze nieuwsbrief?
in Rotterdam maakte (zie website Rubriek M
Vul op de website het contactformulier in en wij sturen
u de Mingels
nieuwsbrief
mail en/of post
 Gina
haarvia
afstudeeronderzoek
Soc
toe. Wilt u ook op de hoogte blijven van alles wat BTM
doen en
van plan
is?
 Opera
Comique
Maastricht,
beste vrienden,
Dat kan via onze website: www.buurttheatermaastricht.nl
ons daarom uitnodigde haar recente voorste
of volg ons via Facebook: Buurttheater Mariaberg  Trajekt en collega-organisatie Partners in W
te laten optreden;
 er nogal wat verschillende grotere groepen
Sympathiserend lid worden?
koffie-inloop uit Heugemerveld, jongeren uit
BTM blijft op zoek naar sympathiserende leden. We hebben
uwvan
morele
en financiële
teams
de Sociale
Dienststeun
en van de Kre
nodig. Als u ons een warm hart toedraagt en de bijdrage
kunt
missen:
 we
geïnteresseerd
zijn in de plannen m.b.t.
weten?
BTM is van de hele stad.
 we hebben gelezen dat er, volgens het buu
aan zouden willen gaan, terwijl wij meerdere
Wat vragen wij van u?
 en dat wij, om welke reden dan ook, telkens
Een jaarlijkse bijdrage van €25.- voor het lidmaatschap. Hoor erbij, denk mee, praat mee,
 wij open staan voor samenwerking met iede
geniet mee, werk mee. Download uw inschrijfformulier van onze website
(op de homepage) of mail ons even.
 BTM en Sjöld worden mede mogelijk gem
Theater
aanvoor
het Vrijthof,
Trajekt, Oranjefonds
Graag willen wij alle huidige sympathiserende leden
bedanken
hun bijdrage.





