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Ondervoorzitter: Jeffry van den Heuvel 
Bestuursleden:  Lieve Roebben, Jef Crijns, Jan Aerenhouts, 

 Herbert Coox, Ingrid Peeters,  
 Frank en Eric Opsteyn  
 

Voor het Harmonieorkest is er een muziekcommissie die 
adviseert ivm muzikaal beleid, orkest en concerten. Daarin 

participeert de dirigent met muzikanten van de verschillende 
pupiters. Contactpersoon Bart Bautmans (0479  998194). 

 

Het JeugdOrkest Martinus leert jonge muzikanten 
samenspelen in voorbereiding op eigen concerten en overgang 

naar het harmonieorkest. Contactpersonen Micheline Walkiers 
en Katrien Kuypers (0485 350976)Zaal Martinus maakt deel 

uit van de  nieuwe accommodatie gebouwd  in samenwerking 
met de gemeente. Uiteraard staat die op bepaalde tijden ook 
ter beschikking voor andere verenigingen en personen. Via 

zaal.martinus@opgrimbie.be  is hierover meer informatie 
verkrijgbaar of via contact met de zaalverantwoordelijke Rik 

Opsteyn, Daalbroekstraat 3/3, tel. 089 763883.  

 

Vragen? Info@opgrimbie.be  
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De MARTINUSBODE verschijnt twee keer per jaar (juli en 

december) en rapporteert vooral over het afgelopen half jaar. 
Daarnaast is er een digitale flash die ons email bestand 
periodiek informeert over de aankomende activiteiten. Onze 

website bevat actuele informatie en aankondigingen maar 

tevens een archief, historiek, curricula, foto’s enz... 

 
Redactie: martinusbode@opgrimbie.be 

 
 

Oplage van dit nummer: 200 exemplaren 

De Martinusbode is (in kleur) in te kijken via onze 
website  

www.opgrimbie.be 

 
“ Digitaal is het nieuwe normaal “ 

mailto:martinusbode@opgrimbie.be
http://www.opgrimbie.be
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Beste wensen, goede gezondheid en veel muziekplezier voor 

2016. Alweer een jaar voorbij. Het zal wel aan mijn leeftijd 

liggen maar het gaat alsmaar sneller. Bijna een jaar geleden 

begonnen we met een bijna nieuw, maar vooral jong bestuur 

aan een geweldige uitdaging. We hebben als taak om twee 

“krakken” te laten zien dat wij het ook “zonder” hun kunnen. 

Gelukkig kunnen deze twee “krakken” Tuur en Romain de 

harmonie niet loslaten en doen ze nog altijd heel veel werk voor 

de harmonie. Heren bedankt! En bestuur natuurlijk ook! 

Na 4 jaar hebben we eindelijk de werkzaamheden aan de zaal, 

die we in opdracht van de gemeente moesten uitvoeren, 

kunnen afronden. Het hekwerk en bestrating is af. Na heel wat 

weekends werken door het bouwteam, Jean, Rik, Tuur, Erik, 

Paul en Jef is het dus nu af. Nu rest alleen nog wat klusjes 

binnen. 

Het afgelopen jaar hebben we ook enkele mooie concerten 

kunnen doen in de zaal. Het begon met het concert van Mané 

dat op 30 april komend jaar een vervolg zal krijgen met een 

jonge zangeres uit de Voice Kids. Dan enkele concert avonden 

met diverse muziekmaatschappijen uit onze regio. Waarvan de 

laatste met Rotem natuurlijk een extra competitie gevoel met 

zich meebracht. 

Maar helaas hadden we dit jaar ook weer het slechte nieuws om 

2 leden te verliezen. In april namen we afscheid van Marleen 

die heel veel voor de harmonie deed op de achtergrond. En 

afgelopen december namen we afscheid van Erwin onze 

trompettist. Als je bedenkt dat we in iets meer dan 2 jaar 

Woordje voorzitter 
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afscheid genomen hebben van 3 muzikanten (Filip, Paul en 

Erwin) dan hoop ik dat we de komende jaren hiervan 

gevrijwaard gaan blijven. 

We hebben dus afscheid genomen van 4 leden in 2 jaar tijd. 

Helaas hebben we deze leden verloren aan verschrikkelijke 

ziektes waar we meestal machteloos naar staan te kijken. Toen 

we dan in het begin van dit jaar aan het kijken waren welke 

buitenlandse reis we zouden kunnen doen was het voor mij snel 

beslist om niet alleen iets te zoeken waar we aan teambuilding 

konden doen, maar waar we ook nog iets kunnen bijdragen aan 

onderzoek naar een andere levensbedreigende ziekte: 

mucoviscidose. Als je dan ook nog in een mooie concertzaal 

kunt spelen waar we eventueel een jury kunnen vragen om ons 

te beoordelen voor het WMC dan kun je hier toch niet nee 

tegen zeggen. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik en 

dat we hier een gezellige buitenlandse reis van gaan maken 

met familie en vrienden. Verderop kun je alvast een beetje 

lezen van het programma. 

Natuurlijk hebben we in 2016 nog vele andere dingen in het 

verschiet maar we beginnen met onze bekende kaskraker het 

nieuwjaarsconcert. De werken staan al in de grondverf maar er 

is nog veel werk aan de stukken maar ook aan de andere 

randzaken.  

Veel leesplezier en tot op ons nieuwjaarsconcert 

John Spronck 

Voorzitter. 
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Karen Schuermans 

 

 

 

 

Bas Janssen 

19-07-2015 

   Kweekvijver: 
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Nieuwjaarsconcert 2016 
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‘De clash van het Maasland’, zo klonk het in de wandelgangen 
in de aansleep naar het concert op zondag 25 oktober. De Ko-

ninklijke Harmonie St. Cecilia van Rotem en onze Koninklijke 
Harmonie St. Martinus hebben op deze bewuste avond het 

beste van zichzelf gegeven.  

Een gezonde competitiegeest was aanwezig bij de muzikanten 
van ons orkest, want er heerste toch wel wat spanning. De 
harmonie van Rotem is toch niet de eerste de beste. Maar vice 

versa was dit blijkbaar niet anders. Gezonde concurrentie met 

ander woorden.  

Door deze, zeg maar competitiviteit tussen beide korpsen 

werd het een TOPavond hetgeen resulteerde in een fantasti-
sche opkomst. De harmoniezaal in Opgrimbie zat afgeladen 

vol.  

Concert zondag 25 oktober 2015  
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De toeschouwers kregen een gevarieerd programma voorge-

schoteld van beide orkesten. En het mag gezegd worden, het 

niveau was hoog.  

De harmonie St. Martinus mocht de spits afbijten. Onder leiding 
van dirigent Bert Appermont werd met Tempered Steel de toon 

gezet en er werd afgesloten met ‘in the shadow of Napoleon’, 

het hoogtepunt van dit optreden.  

Daarna begeleide Dirigent Jos Simons de Harmonie St. Cecilia 

van Rotem door een even hoogstaand repertoire, waaronder 

enkele filmklassiekers zoals Far and Away.  

Na afloop van het concert waren er dan ook veel lovende reac-

ties over de beide optredens. We kunnen met zekerheid zeggen 
dat de organisatie van dit concert zijn vruchten heeft afgewor-

pen.  

We hopen de Harmonie St. Cecilia van Rotem in de toekomst 

nogmaals te mogen verwelkomen aangezien deze concertavond 

naar meer smaakt. 
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Slechte muziek is wat onze kinderen graag horen, goede mu-
ziek is wat wij als kinderen graag hoorden. 
 

### 
 

Het geheim van een goed huwelijk? Tweemaal per week nemen 
we de tijd om te gaan dineren: kaarslicht, een etentje zachte 
muziek en een dansje daarna. Zij gaat iedere dinsdag, ik iedere 

vrijdag. 
 

### 
 
Juffrouw Lieve vraagt aan de kinderen van de vijfde klas : 

"Hoelang kan een mens leven zonder te slapen..?" 
Filipke, op de eerste rij van de klas, zegt : " 24 uur." 

"Goed..!" zegt de juf. 
Lowieke, op de tweede rij, zegt : "48 uur." 
"Ook goed..!" zegt de juf. 

"En wat denk jij...?" vraagt de juf aan Dirkske, die aan 't 
dromen is. 

"Ik denk," zegt Dirkske," 3 weken, min een kwartier..." 
"Maar alee," zegt de juf, "het moest weeral eens lukken dat 
jij zo'n onnozel antwoordt geeft...!" 

"Luister juffrouw," zegt Dirkske, " je kan zeggen wat je wil, 
maar ik  heb onze pa gisterenavond tegen ons ma horen zeg-

gen:"We gaan vandaag een kwartier vroeger slapen want het is 
al 3 weken geleden." 

 
### 

Komische noot 
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Een eenzame vrouw van 70 jaar, wilde weer opnieuw trouwen. 

Ze plaatst een advertentie in een lokale krant met de tekst: 
 

MAN GEZOCHT! 
MOET IN MIJN LEEFTIJDGROEP ZITTEN (70's), 
MOET MIJ NIET SLAAN, 

MOET NIET WEGRENNEN VAN MIJ, 
EN MOET GOED IN BED ZIJN! 

REAGEREN IN PERSOON ZELF. 
 
Na 2 dagen gaat de deurbel. Hoewel ze er tegenop zie, opent ze 

de deur. Voor haar ziet ze een grijze man zonder armen en be-
nen in een rolstoel. 

"Je denkt toch echt niet dat ik jou zou willen", zegt de vrouw, 
"Kijk nou eens naar jezelf........je hebt geen benen!" 
De oude man glimlacht, en zegt; "Daarom kan ik niet wegren-

nen van jou"! 
 

Ze gromde een keer. "Je hebt zelfs geen handen!" 
Weer glimlachte de oude man en zegt; "Dan kan ik je ook niet 

slaan!" 
 
Ze kijkt met een doordringende blik naar de oude man en 

vraagt; "Ben je nog steeds goed in bed"? 
De man gaat goed in zijn rolstoel zitten en met een enorme 

glimlach zeg hij; "Ik heb toch op de deurbel gedrukt"? 
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In memoriam Erwin Merlo 

Tekst, voorgelezen in de begrafenis mis 5/12/2015 Kotem na-

dat het gelegenheidsorkest “As de blajer valle” van Gé Rein-

ders, arr. Steven Walker, ten gehore had gebracht. 

“As de blajer valle” werd zojuist door het gelegenheidsorkest 

gespeeld. De bladeren vallen van een grote stevige boom. Er-
win was niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk een grote 

boom. Als iemand niet wist wie Erwin was hoefde je maar te 
zeggen “die grote links achter in het orkest” en iedereen her-

kende hem. 

Maar een goede boom is ook een voedingsbodem voor heel wat 

planten en dieren. Erwin is vaak mee op muziekkamp geweest 
waar hij de jeugd deed begeleiden en klaar stoomde voor ZIJN 

grote harmonie. Tevens zorgde hij met zijn uitstekende kennis 
van cijfers en regeltjes dat de boekhouding en jaarverslagen 
van de harmonie kritisch gecontroleerd werden. En zo zag hij 

het belang om jaarlijks te doneren voor het instrumentenfonds. 

Muziek was zijn passie, graag ging hij dan ook overal uit helpen 
en heeft hij o.a. bij Fanfare Kristoffel, de muziekkapel en 28 

jaar bij harmonie Sint Martinus gespeeld. En als we op reis wa-
ren, en het werd wat later op  de avond dan werd de buurt in 

Berlijn of Slovenië getrakteerd op een serenade. 

Als ze van deze boom papier gaan maken dan staat dit papier 
onmiddellijk volgedrukt. Niet alleen met heel veel muziek maar 
vooral met muziekkennis. Dit bleek altijd bij zijn bijdrage in de 

muziekcommissie. “ken je dat stuk niet? Dat heeft harmonie x 
nog op het concours y gespeeld, toen haalde ze nog zoveel 

punten”. Een wandelende bibliotheek aan muziek kennis. 

In het zojuist gespeelde stuk was er een solo op bugel te horen. 
Zijn eerste instrument. Hierna schakelde hij over op trompet, 
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zijn trots. Het was dan ook door dit instrument dat wij afgelo-

pen weekend via zijn schoonbroer te lezen kregen van zijn 
overlijden. De klank die Erwin op deze trompet maakte was 

zeer herkenbaar. Ondanks dat hij een  

Anderhalf jaar geleden zagen we Erwin plotseling veranderen. 
Eerst dachten we dat de boom een beetje bij gesnoeid werd om 

er in het voorjaar weer fris en mooi uit te zien, maar helaas 
bleek er een ernstige ziekte in hem te zitten. Een ziekte waar-

van 

hij afgelopen Oktober vertelde dat het bijna over was. “Ik kom 

naar jullie concert met Rotem luisteren want volgende week ga 

ik toch werken”.  

Erwin, je bent nu dan wel veel te vroeg geveld door een ver-

schrikkelijk ziekte maar in onze gedachten zullen we nog vaak 

tegen jouw leunen en onder jouw schuilen. 

Bestuur, dirigent, Leden Koninklijke Harmonie Sint martinus 

Opgrimbie 
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Aaneensluitend met de repetitiedag van 't JOM volgde de 

jaarlijkse Halloweenavond georganiseerd door de 
Jeugdcommissie.  Na de heerlijke Halloweensoep van de 
kookouders volgde de ENGE film Welpen op het balkon  in onze 

zaal, die omgetoverd was in een Halloween  cinemazaal.   

Na de ENGE film zijn de kleine 

mensjes en ook een paar grote 
mensjes..., vertrokken op de 
griezeltocht. Het paardje dat 

onverklaarbaar bleef wiegen, de 
cirkelzaag en de bommetjes waren 

enkele van de schrikmomenten die er 
waren op de tocht ronde de 

voetbaltreinen van Opgrimbie. 

Omdat de meeste onder ons klaar wakker waren na de tocht 
(sommige op het einde van de Halloweentocht) werd besloten 

toch nog een film ( met een minder griezelgehalte) te bekijken, 
namelijk Boxtrolls. Dit voor de nachtrust van de kleintjes te 

garanderen. 

Na een korte nachtrust werd er gezorgd voor een heerlijk 

ontbijt, met koerier van dienst Anneleen.          

                                    

WEETJE 

Wist je dat Caspar, met 9 jaar het jongste lid van 't JOM, de 

volledige halloweentocht heeft doorstaan.  

Halloweenavond 
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Zo moeilijk is Nederlands toch niet… je moet alleen maar goed 

lezen! 

 

ANTILOOP = middel tegen diarree 

BEDACHT= naast bed nummer zeven 

ACHTERAF = min acht 

CONTINENTEN = inenten op een delicate plaats van het lichaam 

PAPIER = zwaarlijvige Ier  

MINISTER = heel kleine ster  

KRAKELING = zoontje van een inbreker  

PROFEET = professor aan tafel  

KAARSRECHT = recht om kaarsen te vervaardigen  

VERTROUWEN = In het buitenland trouwen  

UURWERK = werk dat per uur betaald wordt  

MINIMAAL = kleine maaltijd  

PANAMA = vader laat moeder voorgaan  

KIESKEURIG = tand in goede staat  

MISLEIDER = priester  

POLITICUS = zoen van een politieagent  

EILEIDER = autoritaire kip  

KOEPON = nachtgewaad voor rund  

OORDEEL= lel van oor  

PALING = vader van chinees meisje  

SUPER-DE-LUXE = onbetaalde benzine  

UITDRUKKING = einde van constipatie  

VERZUIPEN = drinken in het buitenland  

THEOLOOG = Theo vertelde de waarheid niet  

UITZONDERLIJK = begrafenisondernemer op reis 



Er werd ons gevraagd om picknick in het park op te luiste-

ren. Dit leek ons een schitterende gelegenheid om met ‘T 
JOM in eigen gemeente eens naar voren te treden. Dit 

hebben ze dan ook schitterend gedaan! Proficiat! 

Pagina 16 

13/09 Concert  van  ‘T JOM  in Eisden 
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Een man en een vrouw hadden samen een kind gekregen, maar 

na twee jaar had het kind nog geen woord gezegd. Maar na 
twee jaar zei het kind opeens: "Opa, opa!", dus die ouders ont-

zettend blij dat het kind eindelijk z'n eerste woordje had ge-
zegd. Maar de volgende dag belt oma op dat opa overleden is. 
Na twee weken zegt het kind opeens z'n tweede woordje: 

"Oma, oma!". Maar de volgende dag belt de dokter op dat oma 
dood is. Dus die ouders vinden het toch wel raar dat het alweer 

na het woordje van hun kind gebeurd. Na twee weken zegt het 
kind: "Papa, papa", dus die papa helemaal overstuur, komt pas 
heel laat in slaap, omdat ie bang is de volgende ochtend dood 

te gaan. Maar hij word toch gewoon weer wakker en begint rus-
tig aan z'n ontbijtje, niks aan de hand. Dus hij gaat de hond 

uitlaten ligt de melkboer daar dood op de stoep! 

Opmerkelijke noot 

Ouwe noot 

Alhoewel het feest al in juli geweest was waren wij onze 4de 

hoorn, maar in eerste plaats gedreven (ere)lid, niet vergeten.  



Volgend jaar bestaat ALLM 25 jaar. ALLM is een Luxemburgse 

mucoviscidose (ook wel taaislijmvlies genoemd) vereniging. Pa-
tiënten met deze erfelijke ziekte hebben op dit moment een le-

vensverwachting van gemiddeld 30 tot 40 jaar afhankelijk van 
welk type ziekte ze hebben. 
 

Taaislijmziekte is een aangeboren ziekte die ook wel cystic fi-
brosis wordt genoemd. Taaislijmziekte ontstaat in de verschil-

lende kliertjes in je lichaam. Deze kliertjes scheiden slijm af, dit 
voert afvalstoffen af. Als je mucoviscidose hebt, is het slijm dat 
wordt afgescheiden erg taai. Hierdoor ontstaan infecties in de 

longen en verstoppingen van de afvoergang in de alvleesklier 
en de lever. Als gevolg hiervan gaan deze organen steeds min-

der goed functioneren. 
 
Taaislijmziekte is een erfelijke ziekte, dat wil zeggen dat in je 

DNA is vastgelegd of je de ziekte krijgt. De kans op een kind 
met taaislijmziekte is 25% als beide ouders drager zijn van het 

gen. Ongeveer één op de 3600 zwangerschappen leidt tot een 
kind met taaislijmziekte. 

 
Het doel van de Luxemburgse vereniging is om Europees onder-
zoek naar deze ziekte te financieren en om ouders bij te staan 

zowel materieel als geestelijk. Dit kunnen ze alleen maar door 
donaties die ze ontvangen van bedrijven, benefiet avonden en 

zoals op 15 oktober een concert te organiseren.  
 
Dit concert wordt gehouden in 

Conservatoire de Luxembourg, 
33 r. Charles Martel, 2134 

Luxembourg. 
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Concert Luxemburg 15 oktober 2016 
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Het weekend zal er ongeveer als volgt uitzien  
(iedere suggestie is nog van harte welkom): 

 Zaterdag 15/10/16 
  08:00 vertrek Maasmechelen 

11:00 aankomst 

12:00 lunch 
14:00 eventuele repetitie 

16:00 vrije tijd 
17:30 diner 
19:30 omkleden 

20:30 concert 
  22:30 party 

  23:59 naar Hostel 
 Zondag 16/10/16 
  08:00 ontbijt 

  09:00 stadsbezoek 
  12:00 lunch 

  14:00 vrije tijd 
  16:00 vertrek  

  19:00 aankomst maasmechelen  



 15 en 16 januari, 20:00 nieuwjaarsconcert, CC  

 23 januari, 19:00 algemene ledenvergadering,  
  zaal Martinus 

 13 februari, Papierrondhaling Opgrimbie 
 14 februari, Valentijns ontbijt, zaal Martinus 
 28 februari, helpen bij grote stoet maasmechelen 

 5 + 6 maart, uitstap Duitsland ‘t Jom 
 13 maart, spaghetti dag jeugd, zaal Martinus 

 9 april, Papierrondhaling Opgrimbie 
 16 april, lions concert, CC (Geen repetitie of concert) 
 24 april, concert ‘t Jom, zaal Martinus 

 30 april, benefiet concert Mane, zaal Martinus 
 15 mei, 18:15 concert in Beverst 

 16 mei, mis Heikant ‘t Jom 
 21 mei, geen repetitie 
 11 juni, Papierrondhaling Opgrimbie 

 9 juli, vakantie inzet 
 13 augustus, Papierrondhaling Opgrimbie 

 20 augustus, start repetities 
 25 september, mossel en steakdag 

 8 oktober, Papierrondhaling Opgrimbie 
 15 + 16 oktober, reis naar Luxemburg 
 5 november, patroonsfeest 

 10 december, Papierrondhaling Opgrimbie 
 13 + 14 januari 2017, 20:00 nieuwjaarsconcert, CC 
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Belangrijke data 


