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Marlies de Vliegere overhandigt coronaproof de buutbuckets aan een file van automobilisten. © Peter Nicolai

Hulst maakt zich op voor Buut op de
Bank: ‘Met die opgelegde avondklok is
een avondje vertier welkom’
HULST - Lekker languit op de bank snaaien uit de borrelbucket en tegelijk Hulster
buutvoorstellingen bekijken op tv. Donderdag zijn de Hulster Buutreedners gestart met het
coronaproof uitdelen van vijfhonderd verkochte snackemmers via een drive-in bij
Reynaertland. Met een vrolijk muziekje erbij tegelijk een leutige warming up voor drie
avondvullende Buut op de Bank uitzendingen bij Omroep Hulst.
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,,Man, wat kijk ik daar naar uit”, roept Jean Paul Eggermont vanuit zijn Mini Cooper.
Marlies de Vliegere (Tiele Kokien) reikt hem de twee bestelde gele emmers voorzien van
het Buutlogo aan ,,Zeker met deze opgelegde avondklok is een avondje vertier echt
welkom. En nog wel drie avonden achter elkaar! Natuurlijk kan ik thuis zelf een
borrelplankje klaarmaken en een eigen biertje inschenken. Maar zo’n bucket bij de hand
is wel makkelijk.” Zo worden ook de Buutreedners gesteund en de emmer op zich is een
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collectors item. 

Stoutste verwachtingen overtroffen
Penningmeester Evert Verwer van de Stichting Buutreedners vindt het jammer dat
vanwege corona dit jaar de 38e editie van het tonpraatfestijn afgelast is. ,,Maar het
alternatief werd door onze fans snel omarmd. Dat de buckets zo’n hit zouden worden,
overtrof echt onze stoutste verwachtingen. We hadden op de verkoop van zo’n
tweehonderd emmers gerekend. Uiteindelijk zijn we bij de vijfhonderdste bestelling maar
gestopt.” 

We vallen in de pauze ‘live’ binnen bij enkele
vaste bezoekers en zien dan hoe zij het
avondje buut beleven.
Evert Verwer, Buutreedner

De snackemmers zijn gevuld met bier, wijn of fris, lekkere hapjes, wat gadgets en een
programmaboekje met aanvullende informatie. Tijdens de drie avondvoorstellingen bij
Omroep Hulst worden de kijkers mee de zaal ingetrokken, alsof ze werkelijk in Den
Dullaert plaatsnemen. Verwer: ,,Beelden van eerdere buuts zitten in de uitzendingen
verweven. Zo zie je mensen de zaal binnengaan en luisteren naar de bekende
opwarming met een dweilband. De tonprater kondigt ook even kort zijn favoriete buut aan
en op het eind van de avond klinkt natuurlijk het eigen buutlied.” 

Goud van oud
Net als in Den Dullaert is er ook een pauze ingelast. ,,Tijd voor een plasje en extra
drankje, maar wees er snel terug bij want we vallen in de pauze ‘live’ binnen bij enkele
vaste bezoekers en zien dan hoe zij het avondje buut beleven.” Vanaf vrijdag 20.00 uur is
het lachen, gieren en brullen met de favoriete buuts van tonpraters zoals Tiele Kokien,
Fiel en Prosper, de gebroeders Backenier en ook enkele vaste (oud)sprekers. In totaal
dertien unieke goud van oud buuts en vijftien presentaties passeren de revue. 

Met gestrekt been er in
De Buutreedners zelf zijn ervan overtuigd dat dit Buut op de Bank-festijn enorm goed zal
aanslaan bij de liefhebbers ,,De kijkers kunnen hun lachspieren goed trainen als de
tonpraters er weer met gestrekt been ingaan en zichzelf, de politiek en de fine fleur van
Hulst ouderwets te kakken zetten. Ware lichtpuntjes in deze sombere tijd.”

Voor mensen die Omroep Hulst niet kunnen ontvangen, zijn de uitzendingen op 5, 6 en 7
februari op exact dezelfde tijdstippen ook te zien via de Facebookpagina’s van Omroep
Hulst en Stichting Hulster Buutreedners.


