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VOLLE ZALEN BUUTREEDNERS

Buut doet niet onder voor EO-serie
Wie dacht dat in de inmiddels
fameuze EO tv-reeks Typisch Land
van Hulst ‘aordig volk’ werd
geportretteerd, had afgelopen weekend
nog niet in de ton van het Hulster
Buutreednersfestival gekeken. Zes
tonpraters zetten zichzelf, de politiek en
fine fleur van Hulst ouderwets te kakken.
Sheila van Doorsselaer
Hulst

ypisch Land van Hulst
bleek een dankbare inspiratiebron voor de buutreedners. De serie hield
duizenden Oost-Zeeuws-Vlamingen wekenlang aan de buis gekluisterd; vol vermaak, verbazing
en soms ook met plaatsvervangende schaamte. Er werd in de
buuts terecht dik op ingespeeld.
De entree van de presentatoren
van de avond was spectaculair. De
tweelingbroers Fiel en Prosper oftewel Tonny en Evert Verwer kwamen niet traditioneel over het
plankier de ton ingewandeld,
maar kwamen via het plafond. Het
publiek had al in een filmpje kun-

T

nen zien dat ze boven Hulst een
parachutesprong maakten. Gina
(van café ‘t Verdronken Land, in de
EO-serie met een buks te zien)
schoot hen uit de lucht en zo knalden ze door het dak van Den Dullaert.

Petetten
Ook Sloeber van Fiel van Camiel
(Ronny van Goethem) haalde Typisch Hulst aan. Hij baalde dat hij
niet geselecteerd was voor het programma. ,,Ze vonden dat ik niet
Clings genoeg praat. Terwijl ik
ruuje kuujl (rode kool) eet en ik
dedder m’n petetten.” Sloeber
weet wel waar EO voor staat: Echt
Oneerlijk. De Clingenaar herinnerde het publiek er terloops aan
dat het dit jaar vijftig jaar geleden

▲

Fiel en Prosper kwamen op een spectaculaire manier binnenvallen bij de Hulster buut. FOTO PETER NICOLAI

is dat de gemeente Clinge opging
in de gemeente Hulst. ,,Als we nu
niks doen, dan wordt dat contract
stilzwijgend verlengd.” Sloeber
pleitte voor een Clexit.

Stiekem roken

▲

Sieske de Flierefliter in de ton. FOTO PETER NICOLAI

Formulieren
bijstand
worden digitaal
TERNEUZEN
Uitkeringsgerechtigden in Terneuzen gaan
deze zomer op de digitale toer.
De papieren verantwoordingsbriefjes gaan verdwijnen.
Het gemeentebestuur heeft op
verzoek van CDA-fractievoorzitter Jos van Ginneken laten
uitzoeken of dat goedkoper is.
Terneuzen verstuurt maandelijks zo'n duizend ‘rechtmatigheidsonderzoeksformulieren’,
afgekort rofjes. Inclusief controle
van de rofjes is de gemeente aan
dit systeem elke maand 5610
euro kwijt. Het college meldt dat
dit bedrag door digitalisering
van de rofjes omlaag gaat. Controle blijft nog wel nodig.

Sieske de Flierefluiter (Frans de
Schepper) betrad als bruidegom
de ton. Het wel en wee van zijn
huwelijk werd uit de doeken gedaan. ,,Mijn vrouw gaat elke week
uit met haar vriendin. Ik ook.”
Tiele Kokien (Marlies de Vliegere) kwam dit keer als Remi Fasol, de kortademige bombardonspeler van dweilband Blaos Vaok,
de ton in. Remi is rookverslaafd en
moet daar vanaf. ,,Ik kwam kuchend en rochelend bij de dokter
en die zei: Hoe’st verder?” Stiekem
op de wc roken is volgens Remi
ook geen optie. ,,Als je niet oppast,
krijg je een askruisje waar je dat

Jarige D’roolse Woepers
halen herinneringen op
Edy de Witte
Hulst

Ze heten Patrick Freijzer en
Jürgen Vermeulen, maar iedereen kent ze als ‘Frits en
Bob'. Met plakboeken haalden
deze mannen van het eerste
uur van de D'roolse Woepers
zaterdag herinneringen op uit
de 33-jarige geschiedenis van
de bouwclub uit Terhole.
In de deze week nog door
brand geplaagde bouwloods
aan de Meridiaan in Hulst
werd het jubileum gevierd.
Freijzer: ,,We gingen van start
als de D’roolse Rakkers. Een

paar jaar later werden we de
Woepers, wat ouder en wijzer
en tijd voor het serieuzere
werk.” In al die jaren won de
bouwclub flink wat prijzen in
de regionale optochten. ,,Eigenlijk altijd bij de eerste
drie", weet Vermeulen. Inmiddels telt de groep zo’n 55 leden
met veel jeugd en vakmannen.
Vermeulen zet er na dit seizoen wel een punt achter. Hij
heeft geen tijd meer. Freijzer,
bijna 50, weet van geen ophouden. ,,We hebben een fantastische groep. Het is leutig
en het blijft een uitdaging om
telkens goed te scoren.”

niet wil.” De Hulster middenstand
en politiek kwamen er dit jaar erg
genadig vanaf. Wiets (Hans Agten), stond naar eigen zeggen vorig jaar op veler verzoek... niet in
de ton. Hij verweet het gemeentebestuur een té lange termijnvisie

Ik kwam kuchend en
rochelend bij de
dokter en die zei:
Hoe’st verder?
– Tiele Kokien

en onzichtbaar te zijn.
Dolf Bordenveger (Rudy Buijsrogge) kwam met een volle boodschappenkar wat gemankeerd naar
de ton gelopen. ,,Ze hebben mij

een poot uitgedraaid en een oor
aangenaaid.” Buijsrogge, die na 33
jaar buten er nu mee stopt, bedankte geëmotioneerd het publiek
en kreeg een staande ovatie aan
het eind.
De laatste buut was voor Het
Holle Vat (Bart Hollestelle). Hij
sleepte een echt wijnvat mee naar
de ton, want hij was de eerste Hulster Stadswijnboer (‘Wijnen, wijnen, wijnen!‘) en die druiven
groeien blijkbaar best op de glooiing van de stadswallen.

Wie durft?
Vijf voorstellingen, ruim 2100 man
publiek, de Raad van Elf en dweilband Windkracht 9, zomaar wat
cijfertjes rond de 37e editie van het
Buutreednersfestival. Wie het
aandurft ook eens in de ton te
staan, kan zich melden via
hulsterbuut.nl.

Automobilist ramt
boom in Boerenhol
BOERENHOL Een automobilist
heeft zaterdagochtend rond 07.45
uur een boom omver gereden die
langs de Provincialeweg in Boerenhol stond. Een buurtbewoner vond
de boom 30 meter verderop in zijn
voortuin.
,,Het gaat om een boom van zeker
25 cm dik hè”, zegt buurtbewoner
Peter Porreij. ,,Dat moet echt een
enorme klap geweest zijn.” Peter en
zijn vrouw werden zaterdagochtend wakker van een ‘donder en geraas’. Maar pas toen hij naar de bakker ging kwam hij erachter wat
voor ravage de auto had aangericht.
De voortuin van zijn buren was nog
erger vernield: daar waren bosschages en plantenpotten kapotgere-

den. Het voertuig, een Opel Meriva,
was daar tot stilstand gekomen.
Het laatste ongeval in de straat
dateert van twee weken geleden.
Volgens Porreij is het de zoveelste
keer dat er op de Provincialeweg
een ongeval plaatsvindt. Sinds de
sluiting van de Langeweg in Breskens komt al het verkeer door Boerenhol. Sommige bestuurders rijden veel te hard door de buurtschap.
Het autowrak is na het ongeval
weggesleept door een bergingsbedrijf. De politie heeft de bestuurder
een tijdelijk rijverbod opgelegd. Bij
de automobilist is bloed afgenomen om te controleren of die persoon onder invloed heeft gereden.

