
HERDENKINGSWEEKEND 
VAN DE EERSTE WERELDOORLOG

TE OPOETEREN

WEEKENDPROGRAMMA

Zaterdag 10 november 2018:
• van 14 tot 22 uur in Ontmoetingshuis “de Riet”

TENTOONSTELLING
'Wereldoorlog I door de ogen van Opoeterenaren'

• 18 uur PLECHTIGE HERDENKINGSMIS opgeluisterd door het gemengd koor
“PRO CANTARE” van Opoeteren in de Sint-Dionysiuskerk o.l.v. Martin Gonnissen

• 19 uur: academische zitting met voorstelling van het boek

MET DE KERMIS ZIJN WE TERUG
(Sint-Rozakermis, einde augustus 1914)

Belevenissen van Opoeterenaren
tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918

gevolgd door receptie met hapjes en drankjes en 
bezoek aan de tentoonstelling

Zondag 11 november 2018:
De TENTOONSTELLING is doorlopend open van 10 tot 17 uur

HERDENKINGSCONCERT “DE GROOTE OORLOG”
om 17 uur in de Sint-Dionysiuskerk door 

het MANTELIUSENSEMBLE van Hasselt
met koor, strijkers, harp, piano en slagwerk o.l.v. Jos Cuppens

met werk van de Engelse componist W. Todd, K.A. Arnesen en P. Vasks

Maandag 12 november 2018:
TENTOONSTELLING

'Wereldoorlog I door de ogen van Opoeterenaren'
doorlopend open van 10 tot 17 uur

met de steun van de stad Maaseik



Sinds 2014 heeft de geschied- en heemkundige Kring “UTERSJANK”
al haar inspanningen gericht op de 

Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 
zoals de Opoeterenaren deze hachelijke periode hebben beleefd.

Daartoe werden geen inspanningen geschuwd.
We bezochten het militair Archief in het Jubelpark te Brussel en 
het hoofdkwartier in Evere waar we de persoonlijke dossiers van 

de gesneuvelden en oud-strijders konden inkijken.
We doorzochten de gemeenteraadsverslagen van Opoeteren, 

de parochieregisters, het verslag dat pastoor Verdurmen in opdracht van 
de bisschop moest opmaken over deze periode.

We doorplozen de archieven van de rechtbanken voor Oorlogsschade.
Verder kregen we veel medewerking van de families van oud-strijders 

waardoor we een tweehonderdtal brieven en 
een oorlogsdagboek konden inkijken, militaire onderscheidingen voor het

voetlicht kwamen en talrijke kiekjes uit fotoalbums werden geplukt.

Dit heeft geleid tot de samenstelling van een boek met als titel
een citaat uit een brief

MET DE KERMIS ZIJN WE TERUG
(Sint-Rozakermis, einde augustus 1914)

Belevenissen van Opoeterenaren
tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918

en een begeleidende tentoonstelling

Het is een bijzondere eer

voor de 

Geschied- en Heemkundige Kring UTERSJANK

u - kinderen, kleinkinderen, familieleden 

en alle geïnteresseerden in WO I -

ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan

te mogen uitnodigen op de voorstelling van het boek

MET DE KERMIS ZIJN WE TERUG
(Sint-Rozakermis, einde augustus 1914)

Belevenissen van Opoeterenaren
tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918

met een academische zitting

op zaterdag 10 november 2018

om 19 uur in Ontmoetingshuis “De Riet”

We bieden u 

een receptie aan

met hapjes en drankjes

U kan de tentoonstelling bezoeken 

en het boek afhalen

Uitnodiging


