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Een waargebeurd verhaal over 
de tragedie die zich 400 jaar 

geleden voltrok in de gebieden 
tussen de Limburgse dorpen 

Neer, Helden en Kessel.
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‘‘Dao liktj de grens, 
al sinds de vÄÖrvadere
van mien vÄÖrvadere!’’

Precies vierhonderd jaar 
geleden speelde zich op de 

grens tussen Neer en Kessel 
een groot grensconflict af. 
Beide dorpen vochten voor de 
voor in die tijd zo belangrijke 
“gemeyne grond” waar turf 
werd gestoken en waar het vee 
overdag met de dorpsherder 
ging grazen. Als in Neer de 
klokken luidden werden alle 
mannen opgeroepen om zich 

gewapend te verzamelen.

Een openlucht theatervoorstelling georganiseerd door 
diezelfde gemeenschap die rond 1600 er ook samen voor 

zorgde dat met gezamenlijke inspanningen veel bereikt 
werd. In vijf voorstellingen wordt er aan liefhebbers de kans 
geboden om mee te maken waar een klein dorp groot in is.

Over de Zwarte Grens

Adam van Dijcke was één van 
die Neerse mannen die zijn 
geboortegrond met hand en 
tand verdedigde. Maar wat als 
hij er achter komt dat hij meer 
te verliezen heeft dan alleen 
zijn grond? Wat als hij voor 
het dilemma komt te staan om 
te kiezen tussen zijn dorp en 
de liefde? Is loyaliteit dan nog 
steeds het allerbelangrijkste? 
En wat als het dorp onder 
druk komt te staan? Blijft het 
dorp als eenheid functioneren 
of komen er barstjes in het 

saamhorigheidsgevoel? 



Sponsorarrangementen

• Naamsvermelding op onze website en al onze
correspondentie

• 2 entreekaarten
• 6 consumpties
• Advertentie (¼ pagina) in ons programmaboekje

aarde-sponsor €100,- (en +)

• Naamsvermelding, logo en link op onze website 
en al onze correspondentie

• 4 entreekaarten
• 12 consumpties
• Advertentie (½ pagina) in ons programmaboekje

water-sponsor €250,- (en +)

• Naamsvermelding, logo en link op onze website 
en al onze correspondentie

• 8 entreekaarten
• 24 consumpties
• Advertentie (   pagina) in ons programmaboekje

turf-sponsor  €500,- (en +)

U kunt ook een losse advertentie plaatsen in ons 
programmaboekje.
• ¼ pagina €25,-
• ½ pagina €50,-
•     pagina €75,-

losse advertenties

Wilt u graag op een andere manier de Zwarte Grens sponsoren? 
Stuur dan een e-mail naar sponsoring@dezwartegrens.nl
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