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Met in deze editie:
P1

BTM
B u u r t t h e at e r M a r i a b e r g

Woord van het dagelijks bestuur

dagelijks bestuur
P2
NÈS

Wat een druk jaar was 2018!

P4
bedrijf. Naast alle

P5
P6

de leden, steeds maar weer

2019 wordt nog drukker!

leiden, steunen.
Aon de geng.

wel eens wat mis gaat, wat
kijken.

P7
NÈS

andere wijken en buiten de

Veel leesplezier,
Nicolle Boumans,
Henk Geelen
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NÈS
Jawel, het script is geboren!
Een dertig pagina’s tellend tekstdocument met de naam NÈS (Maastrichts dialect voor “nest”).

makkelijk is. Niet alleen

ze blijkbaar zelf gezegd

tranendal.

2019 here we come!
Tamara Jongerden, december 2018

De eerste lezing van het nieuwe stuk, vervolgstappen op een nieuwe weg...
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Burendag 2018

Vrijwilligersdag 2018

Buurtbrök Proosdijweg - 23 september 2018

Buurtcentrum - 25 november 2018

gegeten.

en gezellige middag in de buurt.
Gina Mingels

Wist u dat...

Gina Mingels
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Parcours 2018

Pagina 4 van 8

De column van “Walker Frits”
2019 Nieuwjaarsdag

Mensen waren nu al erg

Onze ambitie

Frits

nieuwsgierig gemaakt naar

Marie-Louise Mientjes
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BTM Kerstlunch mèt ALV 16-12-2018
Zondagmiddag 13.00 uur komt na de repetitie in het
buurtcentrum de hele bups al lachend en pratend
binnengewandeld.

wat mee.

salades en allerlei

Chantalle Kanters en Nicolle Boumans

Wist u dat...

Nieuwsbrief BTM
Voorstelling PING in Buurtcentrum Mariaberg
Zondag 18 november 2018 gebeurde er iets speciaals
in Buurtcentrum Mariaberg… De voorstelling PING
kwam naar de buurt.
Geschreven en gespeeld door Esther de Koning.

Gina Mingels

Wist u dat...
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Nieuws

Nieuws van de penningmeester
Wist u dat …

een beetje rare zaak

Wist u dat...

het bijna onmogelijk is om alles op te schri
onze Burgemeester het langste nableef na
we een uitnodiging kregen om te spelen in
de Gemeente ons vroeg Sjöld te presenter
dat we dat doen op 21 juni?
we de Algemene Ledenvergadering hebbe
Wilma de Kluizenaar op de FB-pagina van
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 n
en dat ze dat daar snel in de gaten hadden
dit enorme indruk heeft gemaakt op Fred e
dat Peter van den Hurk kritisch, maar love
adviezen?
dat er zich inmiddels 6 mensen uit Maastri
dat onze voorzitter vader is geworden en o
dat we in gesprek zijn met een wetenschap
dat onze Maastrichtse “ armoede-professo
bestuderen?
tenminste twee journalisten binnenkort will
filmer Frenk Palm de BTM-film wil gaan ma
in Rotterdam maakte (zie website Rubriek
Gina Mingels haar afstudeeronderzoek So
Opera Comique Maastricht, beste vrienden
ons daarom uitnodigde haar recente voors
Trajekt en collega-organisatie Partners in W
te laten optreden;
er nogal wat verschillende grotere groepen
koffie-inloop uit Heugemerveld, jongeren u
teams van de Sociale Dienst en van de Kr
we geïnteresseerd zijn in de plannen m.b.t
weten?
we hebben gelezen dat er, volgens het buu
aan zouden willen gaan, terwijl wij meerde
en dat wij, om welke reden dan ook, telken
wij open staan voor samenwerking met ied

BTM en Sjöld worden mede mogelijk ge
Theater aan het Vrijthof, Trajekt, Oranjefond

Laatste woord van de voorzitter
VERENIGING
BUURTTHEATER
MARIABERG

Met theatrale groet, Roy Hulst
Erelid BTM

Interesse in deze nieuwsbrief?

Sympathiserend lid worden?
stad.
Wat vragen wij van u?

