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Activiteit:  80 jaar Oorlog in ‘t land 
  

Wanneer: zondag 23 september van 16.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie: Munttheater, Collegeplein 3, 6001 HN Weert 
 
 
Geachte dames en heren, 

  

Het is 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon (1568-1648). Speciaal voor dit 
herinneringsjaar bundelen het Rijksmuseum en de NTR hun krachten. Samen met lokale 
instanties en uitgeverij Atlas Contact organiseren zij bijzondere publieksprogramma’s in steden 
die cruciaal waren in de 80 jaar durende strijd.  
 
De NTR zendt vanaf 28 september de documentaireserie ‘80 Jaar Oorlog’ uit. Per aflevering 
staan één of meerdere steden centraal. In de eerste aflevering op vrijdag 28 september speelt de 
stad Weert een belangrijke rol.  
 
Om deze bijzondere stad extra in de schijnwerpers te zetten wordt op zondag 23 september 
tijdens het Cultureel Lint een speciaal programma georganiseerd dat gratis toegankelijk is.  
 
Bezoekers krijgen in het Munttheater een exclusieve preview van de aflevering van de NTR 
televisieserie over Weert. Het  Rijksmuseum vertelt hoe de Weertenaren hun verhaal kunnen 
terug zien in de tentoonstelling ‘80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland’ die van 12 oktober 
2018 – 20 januari 2019 te zien is.  
 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan het programma dat samen met het Rijksmuseum 
en de NTR is samengesteld. 
 

                 
 



 
 
Programma zondag 23 september 16.00 uur - Munttheater Weert:  
 
• Welkom door Peter Korten, voorzitter van De Aldenborgh en de wethouder van Cultuur, 

drs. Geert Gabriels 
• Exclusieve voorvertoning TV serie 80 Jaar Oorlog - aflevering Weert (NTR) 
• Presentatie tentoonstelling 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland. (Rijksmuseum) 
 
17.00 uur: Einde 

 

 
 

Opnamen voor de NTR reeks vorig jaar in de tuin van de zusters Birgittinessen. 
 
Maak deze unieke gebeurtenis mee dat het Rijksmuseum en de NTR naar de provinciestad Weert 
komen! 



 
 
 
Komende zondag 16 september gaan we met drie bussen vanuit Weert naar Zottegem voor de 
Egmontevocatie. We nog mee wil kan zich nog snel opgeven, er zijn nog 8 plaatsen vrij. Dit kan 
enkel telefonisch: 06-53284665. 
 
Vanwege de gewijzigde openingstijden van ons clublokaal Antje van de Statie zijn de lezingen 
voortaan op donderdagavond. Hou hier alvast rekening mee in uw agenda. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Peter Korten      Paul Lammeretz 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
Agenda 
16 september 2018  Dagtocht evocatie Lamoraal Egmont in Zottegem 
04 oktober 2018  Start cursus Weerterlogie 
14 oktober 2018  Nationale archeologiedagen in de Paterskerk (De Aldenborgh) Biest 
18 oktober 2018  Presentatie stripboek en lezing over “Willem van Heijthuijsen” 
03-04 november 2018  Fototentoonstelling Swartbroek 
18 november 2018 première Van Horne compositie van Rob Goorhuis door kerkelijke 

harmonie St.-Joseph 1880 in de Sint Martinuskerk 
19 november 2018 Nederlandse première film “Grensgeval” (Eerste Wereldoorlog) van 

ons lid Peter Crins (Gotcha-bioscoop) 
 
 


