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Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 februari worden in totaal dertien unieke buuts en vijftien presentaties uitgezonden via
Omroep Hulst.  (Foto: Hulster Buutreedners)

Drie avonden lachen gegarandeerd
   

HULST - Nog even en het is zo ver: ‘Buut op de Bank’. Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 februari worden in
totaal dertien unieke buuts en vijftien presentaties uitgezonden via Omroep Hulst.

Deze worden keurig verdeeld over drie avondvullende programma’s zodat kijkers, nu met de avondklok, heerlijk lekker
languit op de bank hun lachspieren de kost kunnen geven. Niet ieder uur opnieuw dus, maar drie keer unieke
uitzendingen. Normaal zendt Omroep Hulst de gehele week ieder uur dezelfde uitzending uit. Maar in het eerste
weekend van februari wordt het helemaal anders. Dit buutweekend start iedere avond exact om 20.00 uur de uitzending
en worden kijkers mee de zaal in getrokken, alsof ze werkelijk in Den Dullaert plaatsnemen. Een dweilband zorgt dat
het publiek in de juiste sfeer komt en daarna volgen de buuts en presentaties. Het programma duurt iedere avond van
20.00 uur tot 22.15 uur . Net als bij een echte buut is er een pauze ingelast, zodat kijkers de drankjes kunnen aanvullen
en even naar toilet kunnen. De uitzendingen worden enkel deze drie dagen uitgezonden en zijn alle drie compleet
verschillend. Het publiek wordt mee terug genomen in de tijd, met zelfs buuts van 25 jaar terug. Iedere spreker heeft
zijn meest favoriete buut uitgekozen en zo ook de presentaties. Wie de uitzending onverhoopt mist, kan deze niet
alsnog later zien bij Omroep Hulst. Wees er dus bij! Neem plaats op de bank en geniet.

Borrel-Bucket
De Buutreedners hebben een unieke Buut-op-de-Bank-Borrel-Bucket samengesteld. Meer dan vijfhonderd buckets
werden binnen drie weken besteld . Ze worden rijkelijk gevuld met bier, wijn of fris en lekkere hapjes en worden op
donderdag 4 en vrijdag 5 februari via een drive-in op het parkeerterrein van Reynaertland verdeeld. De voorpret kan
dan beginnen. Ook zonder bucket kunt u uiteraard genieten van dit unieke evenement. Op deze manier hopen de
Buutreedners de trouwe toeschouwers een hart onder de riem te steken.
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Facebook
Voor de mensen die Omroep Hulst niet kunnen ontvangen: op exact dezelfde tijdstippen worden de uitzendingen ook
uitgezonden via de Facebookpagina’s van Omroep Hulst en Stichting Hulster Buutreedners. Daar kunnen kijkers
reacties achterlaten en actief meegenieten van een weekend dat ze niet mogen missen.


