
GRAND
opening

Meer info? 0495- 513575 of munttheater.nl

ZONDAG 13 OKTOBER - 13:00 & 16:00 UUR 
Juf Roos gaat op vakantie (2+)
€18,00 incl. theaterdrankje | Kinderen limonade

Herfstvakantie in het Munttheater
Kinderen hoeven zich in de herfstvakantie niet te vervelen, want in het 

Munttheater zijn deze week maar liefst drie familievoorstellingen te zien. 
Voor de allerkleinsten, maar ook voor de jeugd vanaf twaalf jaar. 

Kom gezellig met de hele familie naar het theater!

VRIJDAG 18 OKTOBER - 19:30 UUR 
Pijnstillers (12+)
Naar het boek van Carry Slee
€18,50 incl. theaterdrankje

ZATERDAG 19 OKTOBER - 16:00 UUR 
Vreemde Eend (4+)
Het Laagland & SALLY
€10,00 incl. theaterdrankje | Kinderen limonade

LEUKVOOR DE HELE FAMILIE!

Volg ons:

&
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Tino Martin
vrijdag 11 oktober*Actievoorwaarden en openingstijden staan
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WIN  
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of één van de  
3.500  

andere prijzen!



GRAND
opening

De Muntpassage, het overdekte winkelcentrum gelegen 
in het bruisende winkelhart van Weert, wordt op vrijdag 11 
oktober feestelijk geopend. 

De Weerter binnenstad heeft een historisch karakter en  
kenmerkt zich door de vele modewinkels waaronder  
winkelketens en speciaalzaken. Er is een ruim aanbod  
van horeca, gezellige pleinen en terrasjes.

metonsinweert.nl vvvmiddenlimburg.nl

 16.00 – 21.00 uur 
• Extra koopavond
• Fashionshows
•  XXL winkelwagenspel 

Maak kans op € 10,- en € 25,- 
shoptegoed of een Munt shopper

• Fresh Allstars 
Optredens diverse groepen

•  Sweets & Treats 
Win één van de 3.500 prijzen op 
vertoon van een kassabon!

 18.15 – 18.30 uur 
Officiële opening door  
Burgemeester Heijmans

 18.30 – 19.00 uur 
Optreden Tino Martin 
Locatie: plein WE/H&M

 09.30 – 17.00 uur 
• Feestelijke weekmarkt
•  XXL winkelwagenspel 

Maak kans op € 5,- of € 10,- shoptegoed! 
Direct te besteden op de weekmarkt

• Gratis weekmarkt shopper
• Antje van de Statie deelt  

Weerter vlaaitjes uit!
• Muziek & lekkernijen

vr 11 okt.

vr 11 okt.
za 12 okt.

 16.00 – 18.00 uur 
De Theaterkist
“een Carrousel vol Avontuur”
August Greene presenteert   
ieder kwartier een klein avontuur

 16.00 – 21.00 uur 
Schmink, grabbelton, knutselen, 
animatie & lekkernijen
Locatie: naast Kupers Reisburo

Kijk, 
beleef, 
luister,
doe mee!

Herontdek de  
Muntpassage

munt 
kids 
club

GRATIS 
donut!

voor alle kinderen

Vrijdag 11 oktober is er een extra koopavond in de binnenstad 
van Weert, de winkels zijn geopend tot 21 uur. 

De plaatselijke ondernemers verrassen de bezoekers met 
aantrekkelijke openingsaanbiedingen, er vinden diverse  
acties plaats waarbij je kans maakt op mooie prijzen.   
Er is volop parkeergelegenheid in de binnenstad dichtbij  
winkels en horeca. 

Voor jong en oud is er genoeg te beleven in Weert.

Na een periode van  
verbouwen is het zover!


