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Weer lang geleden…
Jouw speciale
aandacht
voor:
- Barbeque 2011
- Werk aan de
winkel...
- Lidgeld 2011-12

Ook in dit nummer:

- Uit naar…
- Wil je reageren.

Inderdaad weer lang geleden
dat jullie nog eens een
nieuwsbrief van BuurTTeater
in jullie mailbox kregen.
(oktober 2010). Ook deze
keer, duizend keer sorry
hiervoor. Ondertussen zijn er
wel enkele mededelingen

versp reid p er exp ress
n i e u ws b r i e f, ma a r d e
BuurTTeater
Nieuwsflits
moet in ere hersteld worden.
Als aanzet hiervoor, alvast
deze nieuwsbrief met een
paar korte berichtjes. Een
nummer 2 en de volgende

nummers volgen later en
brengen je, zoals het hoort,
nieuws over het voorbije
seizoen en de toekomstige
toneel seizoenen.
HL

de oude formule van
barbeque tijdens de eerste
dagen van september.
Wanneer het , zoals tijdens
vorige BBQ, “terrasjesweer”
is, beloofd het opnieuw een
prettige en gezellige
bedoening te worden. Meer

hierover in een volgende
nieuwsbrief (of expressnieuwsbrief.) Hou in ieder
geval, de zaterdagavond van
3 september 2011 vrij voor
een gezellig samenzijn op
onze barbeque.
HL

Barbeque 2011
Dit jaar is er opnieuw onze
traditionele, goeie ouwe
barbeque bij het begin van
het nieuwe toneelseizoen.
Alhoewel de Btheheha van
vorig jaar reuze meeviel en
ieders waardering kreeg,
kiezen we toch opnieuw voor

Werk aan de winkel...

Lidgeld (dringend)

...Of juister : “werk aan de
zaal”...
De zaal “De Kring” is onze
vaste stek geworden voor
alle BuurTTeater produkties.
Met de beheerders van de
zaal is BuurTTeater al
eerder overeengekomen om
mee te werken aan de
opknapbeurten die de zaal
toch wel nodig heeft.
Tijdens de zomer van 2009
werd de houten vloer
grondig geschuurd en
o p n ie u w v a n e n k e l e
v e r n i s l a ge n v o o r z i e n .
Hiermee kreeg de zaal toch
al reeds een frissere aanblik.
Dit jaar is het plafond
gereinigd en zijn de
verouderde stopcontacten al
vernieuwd. Nu nog de

Als je volwaardig lid wil
zijn van BuurTTeater, stort
dan dringend 15€ op
rekening 734-4272540-87
va n B u u rt tea ter me t
vermelding lidgeld seizoen
2011-12. Door betaling van

muren... Deze zijn toe aan
een nieuwe verflaag.
Daarom is er op donderdag
21 juli 2011 een verfdag.
.Wie kan zich die dag
vrijmaken en een handje
komen toesteken?
Laat
gewoon iets weten aan Jos,
de werfleider, door hier te
klikken , bel hem op 016/25
04 19 of stuur gewoon een
m a i l t j e
n a a r
buurtteater@skynet.be.
W anneer we k u nne n
rekenen op 8 medewerkers,
dan is de klus geklaard op
één dag.
Met minder
vr ij wi ll ig er s za l het
natuurlijk langer duren.
Kom je helpen?
HL

Indien deze mail terecht komt in de ongewenste mail
box (junk e-mail of spam e-mail), dan kan je dit
verhelpen door in je e-mail programma,
buurtteater@skynet.be toe te voegen als veilige zender.
Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is in je
e-mailprogramma, open dan het bijgevoegde pdf
formaat.

dit lidgeld, ontvang je gratis
het tijdschrift “Open Doek”
en ben je verzekerd voor
allerlei
mogelijke
ongevallen tijdens en bij de
voorbereiding van elke
producties.
HL

Uit naar...
Leuven Zingt 2011.
Zaterdag 23 juli 2011 op de Oude Markt te Leuven.
Wie mee wil zingen vanop het podium in een officiele
“Vlaanderen zingt in Leuven-T shirt” moet zich inschrijven
ten laatste vóór maandag 18 juli 22.00 u op
mail@leuvenzingt.be .
Repetitie is er op donderdag 14 juli in Café Tempo, De
Becker-Remyplein in Kessel-Lo om 20.00u
Meer informatie op www.leuvenzingt.be

Als je wil reageren...
KLIK DAN HIER !
Heb je wat te vertellen, wil je reageren op deze of andere
nieuwsflitsen, wil je reageren op om het even wat en wil je
het ergens kwijt, heb je leuke voorstellen of wil je je eigen
vaste rubriek in de BT Nieuwsflits... gewoon daar klikken...
Indien je e-mail programma dit niet toelaat antwoord
gewoon op deze nieuwsbrief.
HL

