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Koninklijke Harmonie Sint Martinus Opgrimbie 
Heirstraat 485/1 

B-3630 MAASMECHELEN 
 

Website: www.opgrimbie.be       
Email:  info@opgrimbie.be 
Bank:  BE05 7353 2901 3375      
VZW nr:  0410.234.873 
 
Bestuur:  
Voorzitter:  John Spronck voorzitter@opgrimbie.be 
Secretaris:  Liliane Weustenraed secretaris@opgrimbie.be 
Penningmr:  Jean-Marie Somers    
 penningmeester@opgrimbie.be 
Ondervoorzitter: Jeffry van den Heuvel 
Bestuursleden:  Lieve Roebben, Jef Crijns, Jan Aerenhouts, 
 Herbert Coox, Ingrid Peeters, Kevin Geebelen, 
 Michiel Vanhoutte, Frank en Eric Opsteyn  
 
Voor het Harmonieorkest is er een muziekcommissie die 
adviseert i.v.m. muzikaal beleid, orkest en concerten. Daarin 
participeert de dirigent met muzikanten van de verschillende 
pupiters. Contactpersoon Mieke Bueckers (0479 90 34 96). 

 
Het Jeugd Orkest Martinus leert jonge muzikanten 
samenspelen in voorbereiding op eigen concerten en overgang 
naar het harmonieorkest. Contactpersonen Micheline Walkiers 
en Katrien Kuypers (0485 35 09 76) 

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,      
(089 763883) 

 

Vragen? Info@opgrimbie.be  

                  

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 e-mailbestand 

mailto:info@opgrimbie.be
mailto:voorzitter@opgrimbie.be
mailto:secretaris@opgrimbie.be
mailto:penningmeester@opgrimbie.be
mailto:zaal.martinus@opgrimbie.be
mailto:Info@opgrimbie.be
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periodiek informeert over de aankomende activiteiten. Onze 
website bevat actuele informatie en aankondigingen maar 
tevens een archief, historiek, curricula, foto’s enz... 

 
 
 
 

Redactie: frankopsteyn@hotmail.com 

 
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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In de Martinusbode van een jaar geleden sprak ik over het feit dat het 
jaar snel voorbijgaat. Dit jaar is voor de harmonie een turbulent jaar 
geworden dat ervoor gezorgd heeft dat het jaar nog sneller voorbij 
leek te gaan. 

Na ons nieuwjaarsconcert speelden wij ons eerste concert in de zaal 
ten behoeve van Mané. Samen met een Maasmechels talent, Anna 
Monaco, zorgden we weer voor een zeer gevarieerd programma. 

In mei gingen we naar Beverst, het geboortedorp van Bert Appermont 
en speelden we een schitterend concert voor een volle zaal. 

Helaas besloot Bert na dit concert om te stoppen als dirigent. Zijn 
drukke agenda als gastdirigent en componist, maar ook zijn gevoel 
dat hij niet alles uit het orkest kon halen, deed hem tot dit besluit 
komen. 

Bij deze willen we Bert hartelijk bedanken voor alle jaren inzet en 
toewijding. Ik hoop dat we nog heel vaak jouw composities mogen 
spelen. 

Dat het bestuur en de muziekcommissie na dit besluit van Bert in een 
rollercoaster belandden, behoeft geen uitleg; sollicitatieprocedures 
opstarten, selecties maken, gesprekken aangaan, proefrepetities etc. 
En tot slot alle pro’s en contra’s wikken en wegen en dit onder enorme 
tijdsdruk, want in oktober stond een concert gepland in Luxemburg. 

We hadden het geluk dat we diverse topdirigenten tot onze 
beschikking hadden en dan is een keuze maken niet gemakkelijk. 
Uiteindelijk is Dieter Boffé als kandidaat uit de bus gekomen. 

Als u dan denkt dat we het weer rustiger kregen, dan vergist u zich. 
Een nieuwe dirigent geeft ook nieuwe inzichten. Het concert in 
Luxemburg werd dan ook niet een try-outconcert voor het WMC 2017, 
maar een concert zoals het nieuwjaarsconcert. 

Toevallig kende Dieter een niet alleen figuurlijk, mooie sopraan die 
wel met ons wilde optreden. Het concert in Luxemburg werd dan een 
concert waar niet alleen het muzikale niveau van orkest met de 
nieuwe dirigent gemeten werd, maar ook een weekend waarin alle 
muzikanten elkaar weer eens beter leerden kennen. Ondertussen 
werd ook besloten om het nieuwjaarsconcert met Stephany Ortega te 
organiseren omdat Belle Perez zwanger was en dus niet kon optreden. 

Woordje voorzitter 
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Het bleef ook niet bij één dirigentenwissel. In de grote vakantie 
besloot Stijn Ubaghs om het stokje over te dragen aan zijn jongere 
broer Koen. Stijn besloot om zich meer bezig te houden met 
arrangeren, jonge muzikanten op te leiden en begeleiden, maar 
bovenal tijd te steken in zijn studies als industrieel ingenieur. 

’t Jom heeft in de loop der jaren ook een ware metamorfose 
ondergaan. Ondanks de wissel van muzikanten die de overstap maken 
naar de ‘grote harmonie’ blijft het muzikaal niveau alleen maar 
groeien. Dit hebben ze weer bewezen tijdens hun jaarlijks concert in 
onze zaal met ditmaal als thema “’t Jom@ the USA”. Niet alleen de 
muzikanten hebben zich 200% ingezet, ook het bestuur en de 
begeleiders. Het thema was in alles te herkennen! Proficiat! 

De Martinusbode die nu hier voorligt, is meer een “plaatjesboek” 
geworden. Frank, de redacteur, kreeg niet veel teksten aangevoerd en 
hij kreeg het lumineuze idee dat plaatjes vaak meer zeggen dan 
woorden. Indien u in de loop van het jaar tekst of inspiraties krijgt, 
mag u ze hem altijd doorsturen. 

Ik wens u veel lees/kijkplezier! En tot op het nieuwjaarsconcert! 

John Spronck 

p.s.: Als u op het patroonsfeest was, heeft u misschien de voorzitter 
gemist. De datum was eerst een week eerder, maar op het einde 
bleek dat er een keuze gemaakt moest worden tussen de voorzitter of 
de aan– of afwezigheid van enkele andere bestuursleden. Ik ben er 
zeker van dat u hebt kunnen genieten van het patroonsfeest en dat 
mijn ondervoorzitter mij goed heeft vervangen. Ik heb dat weekend 
genoten van het 50-jarig huwelijksfeest van mijn ouders. 
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Ook dit jaar heeft de jeugdcommissie weer een geweldige 
spaghettidag georganiseerd. De verkoop kwam dit jaar, net als 
andere jaren, weer langzaam op gang. Maar tegen dat de dag 
om was, waren er toch wel weer 165 mensen komen eten. 
De kookploeg ( die bestaat uit een kookouder en een paar 
kookjongeren) heeft dit jaar weer helemaal zelf de 
spaghettisaus gemaakt. Ze hadden een bolognese-, 
vegetarische en een zalmsaus.  Er kruipt wat meer werk in, 
maar de complimenten die we naderhand krijgen zijn zeker de 
moeite waard. De chocomousse onderging hetzelfde lot, hij was 
zo lekker dat er geen enkele meer is overgebleven. 
 
Als u dus nu denkt: ik wil toch eens die lekkere sauzen 
proeven, reserveer dan alvast  9 april 2017 in uw agenda. 
Dan is de volgende spaghettidag. Kaarten kan u verkrijgen bij 
de leden ofwel kan u ook online bestellen via 
jeugd@opgrimbie.be. 
 
Verder wil ik de kookploeg en de leiding van de 
jeugdcommissie bedanken voor hun hulp bij de 
voorbereidingen en op de dag zelf. 
 
 
 
   

Spaghettidag jeugd  
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Nieuwjaarsconcert 2016 
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Concert Mané (Anna Monaco) 
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Concert Beverst 
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Als 1 van de eerste zaken die president Trump wilde realiseren 
was het herschilderen van het Witte Huis. En omdat heel zijn 
volk nog aan het bekomen is van de verkiezingsuitslag, moest 
hij dus wel beroep doen op de Europeanen. 
Een Nederlander een Duitser en een Vlaming dienen een offerte 
in. Donald, toch wel een beetje verward door de grote prijsver-
schillen in de offertes, vraagt de drie gasten om naar Washing-
ton te komen om hun offertes persoonlijk te verdedigen. 
De eerste is de Nederlander. 
“Tja,” zegt Trump,”Jij bent wel de goedkoopste. Je vraagt slecht 
1miljoen euro. Hoe komt dit?” 
“Nou ja,” zegt de Nederlander,” Wij Nederlanders zijn hartstikke 
zuinig en kunnen dus veel meer verven met dezelfde hoeveel-
heid verf dan andere schilders.” 
De Duitser komt daarna vol Selbstvertrauen binnen. 
Trump:” Jij vraagt 2 miljoen euro! Verklaar eens waarom je 
dubbel zo duur bent als de Nederlander?” 
“Einfach,” zegt de Duitser,”Qualität und Gründlichkeit über al-
les. Dat uit zich natuurlijk in een bischen duurdere Preis.” 
Als laatste is de Vlaming aan de beurt. 
“Awel,” zegt Trump,”Gij zijt 3 keer  zo duur als dienen Ollander 
en ook nog één miljoen duurder als dienen Duits. Hoe verklaar 
je dat?” 
“3 Heel gemakkelijk jong,” begint de Vlaming,” 1 miljoen voor 
jou, 1 miljoen voor mij en we laten dienen Ollander het werk 
doen.” 
“Wanneer kunt ge beginnen ?” vroeg Trump 

Komische noot 
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Voor het tweede jaar op rij werd ons JOM gevraagd om een op-
treden te verzorgen bij ‘Picknick in het park’, hier in Eisden. 
Vorig jaar sloeg Stijn nog de maat, maar dit jaar bewees Koen 
echter dat muziek voor een groot stuk in de genen zit. 
Het was zijn eerste concert als DE chef van ‘t JOM en hij heeft 
dit met glans doorstaan. Proficiat Koen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picknick in het park 
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Onze vorige concertreis dateerde al van 2012 in Riva. Dit jaar 

zijn we terug op concertreis geweest naar Luxemburg en voor 
een goed doel zelfs, namelijk ALLM (Association 

Luxembourgeoise de Lutte contre la Muscoviscidose).  

Het was maar voor één nacht, maar voor sommigen leek het 

alsof het veel langer heeft geduurd. We vertrokken 15 oktober 

op een zaterdagmorgen met één bus en tig auto’s richting 
Luxemburg. Eenmaal aangekomen bij het hostel was er zoals 

altijd wel is, wat discussie wie met wie de lakens moest delen. 

’s Middags werden we door Luxemburg stad gegidst door een 

gids die af en toe wel een communautair of discriminerend 

schot loste.  Hierna werd het al snel tijd om ons stilaan voor te 
bereiden op het concert, dus vertrokken we richting 

conservatorium. Na een korte repetitie en een broodjeslunch 

waren we  klaar voor ons eerste concert met onze nieuwe 

dirigent, Dieter Boffé.  De stukken waren goed gekend en ik 
vermoed dat iedereen wel stiekem een volle zaal verwachtte, 

maar helaas werden die vermoedens tenietgedaan bij het begin 

van het concert. Er waren jammer genoeg maar een 150-tal 

luisteraars. Dit hield ons echter niet tegen om een fantastisch 

concert te spelen samen met de sopraanzangeres Stephany 
Ortega. 

Na afloop van het concert en een aantal fotorondes, werden we 

getrakteerd op een hapje en een drankje in de foyer. Om 24u 

moesten we het conservatorium verlaten en werd het tijd om 

Luxemburg ‘by night’ te verkennen. Dus gingen we op zoek 
naar een café en kwamen we terecht in de English pub, 

Britannia, waar we nog wat gezellig konden nakeuvelen.  

Zondagmorgen kregen we na een vroeg ontbijt nog wat tijd om 

de stad zelf nog wat te bezoeken, maar die zag er eerder wat 

verlaten uit om 9u30. ’s Middags was het dan weer tijd om naar 

Luxemburg  
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huis te vertrekken met weer een hele lading herinneringen en 

verhalen erbij. 
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Patroonsfeest 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij ook dit jaar onze patroon-

heilige gevierd. Het begon met de mis met muzikale klanken die 

werd opgeluisterd door onze JOMmers.  

 

 

 

 

 

Na de vie- ring werden 

onze smaakpappillen verwend met een heerlijke Caribean Bar-

becue van het Barbeknoeierke. Nadat onze buikjes gevuld wer-

den, presenteerden onze quizmasters Jeffry en Kevin naar aan-

leiding van ons 90-jarig bestaan een quiz (De slimste mens van 
de Kon. Harmonie St. Martinus). 

Hierna trakteerde de jeugd van de harmonie iedereen op een 

stukje taart waarna de avond al dansend werd afgesloten onder 

muzikale leiding van DJ Frank. 

Hieronder een kleine greep uit de quizvragen die tijdens het pa-

troonsfeest gesteld werden. De volledige quiz kan u terugvin-
den op onze website www.opgrimbie.be 

1. In de harmonie zijn er al verschillende relaties ontstaan tus-

sen de leden. Hoeveel koppels zijn er gevormd de afgelopen 

20 jaar binnen de vereniging tussen de muzikanten die van-

daag nog samen zijn? 

2. In welk jaar vierde de vereniging haar 60 jarig bestaan en 

wie was toen voorzitter? 

 

3. Hoe werd de deelname aan het WMC in 1997 gefinancierd?  

 
4. In welk jaar werd de oude zaal gebouwd? En hoe lang heeft  
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 deze dienst gedaan? 

 

5. Dat de voorzitters van de vereniging bezige bijen zijn is ge-
weten. Maar welke voorzitter mag zich ook een doctor noe-

men? 

 

6. Met de vereniging zijn we verschillende keren op buiten-

lands avontuur vertrokken. Kan u de plaatsen opnoemen waar 
wij als vereniging naartoe op reis zijn geweest? 

 

7. Weet u dan ook vanaf welk jaar de fanfare Sint Martinus 

werd omgevormd tot een harmonie? 

 
8. Geef de plaatsnamen van de laatste 6 muziekkampen in  

chronologische volgorde. 

 

9. Noem zoveel mogelijk dirigenten op van het jeugdorkest  

van de afgelopen 20 jaar. 
 

10. Onze patroonheilige is de heilige Sint Martinus, maar 

waar werd hij geboren? En hoeveel jaar geleden werd hij gebo-

ren? 
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Huwelijk en Gouden huwelijk 

Kweekvijver 
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Dit najaar hebben we kunnen 
genieten van een schitterend 
concert van onze jeugdharmo-
nie. Ze deden dat dit jaar in 
samen met dansgroep MOVEO. 

‘t JOM goes USA 

‘t JOM in Duitsland 
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Bijverdienste?!? 

Soms kom je eens op een andere niet-harmonie-activiteit. En 
dan zie je muzikanten eens iets anders of speciaals doen. 

De familie Ubaghs was gezamenlijk te horen op het zomercon-
cert van Francis Chorum: 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Purnot schijnt een     
relatie te hebben met een 
Hells Angel……,  

Ouderavond Chiro Maasme-
chelen: 

 

 

 

Tja, dat Sinterklaas geen 
hoogtevrees heeft dat we-
ten we. Maar schijnbaar 
kun je van deze ziekte ook 
vanaf komen, hé Romain: 
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Sinterklaas 

Als de Sint op bezoek komt, gaat dat niet onopgemerkt voorbij. 

17 personen moesten op de knieën voor de goed heiligman. 

Maar iedereen werd ook beloond met de nodige zoetigheden. 
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Favoriete taal 

Liefde is meertalig… 

Voor veel vrouwen is spreken hun eerste taal. Ze worden ver-
liefd op hun man na een goed gesprek. 

Voor veel mannen is lichaamstaal hun moedertaal. Zij worden 
verliefd door een goede vrijpartij. 

In een goede relatie gebruik je beide talen, ze zijn evenwaar-
dig. 

 

DOM BLONDJE 

Een dom blondje gaat pizza halen bij de Italiaan. 

“Zal ik hem in 6 of in 12 stukken snijden ?” vraagt hij haar. 

“Doe maar in 6” zegt ze, “12 stukken krijg ik nooit op” 

 

Hollanders 

Kees vraagt aan de viskraam hoeveel de haringen kosten. 

“Twee euro per stuk” zegt de vishandelaar 

“Is dat met uien?” 

“Ja die krijg je er gratis bij” 

“Geef me dan maar een kilo uien” 

Comische noot 



 21 

De weergoden waren ons ook 

dit jaar weer gunstig gezind. 

Ons tuinfeest ging dan ook 
gewoon door in de tuin van 

Jean en Jo. 

Tijdens deze afsluiting van 

het jaar was het ook al duide-

lijk dat het met de opvolging 
wel goed zat!  

 

Tuinfeest  
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In het huidige tijdperk wordt er op vele manieren gecommuni-

ceerd. Ook de harmonie kan hier niet bij achterblijven en zo 

proberen wij al jaren op diverse manieren onze achterban 
maar ook onze leden zoveel mogelijk op de hoogte houden. 

Hieronder een verduidelijking en enkele aandachtspunten: 

Website www.opgrimbie.be: 

Hier vind je de laatste info en affiches van concerten en ande-

re activiteiten. Ook zijn hier foto’s te vinden van de activitei-
ten. Tevens staat hier ook geschiedenis en info over de har-

monie (wat altijd ten goede komt bij een quiz op het patroons-

feest). Sinds kort staan hier ook 4 agenda’s op. 2 met de re-

petities van ’t JOM  en de Harmonie (waar ook staat of de zaal 

gereserveerd is) en 2 voor de concerten of activiteiten van de 
harmonie en ’t JOM .  Deze laatsten zijn bedoeld voor de be-

zoekers. De eerste 2 voor de spelende leden. 

Op Facebook zijn we met 3 groepen bezig: 

1.  https://www.facebook.com/Koninklijke-Harmonie-Sint-

Martinus-Opgrimbie-1603192906631746/?fref=ts  

Deze is voor iedereen toegankelijk en hier staat alle info op 

voor de voor symphatisanten zowel voor de harmonie als voor 

’t JOM. 

2.  https://www.facebook.com/groups/15958130302/?fref=ts 

Dit is voor de muzikanten van de harmonie. Hier staan ook de 
laatste mails op die rondgestuurd worden. Ben je lid en nog 

niet bij deze groep aangesloten? Meld je dan aan! 

 

 

3.  https://www.facebook.com/groups/220148598039280/?

fref=ts 

Dit is voor de leden van het ‘t JOM . Ben je lid en nog niet bij 

DIGI-tijdperk! 

https://www.facebook.com/Koninklijke-Harmonie-Sint-Martinus-Opgrimbie-1603192906631746/?fref=ts
https://www.facebook.com/Koninklijke-Harmonie-Sint-Martinus-Opgrimbie-1603192906631746/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/15958130302/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/220148598039280/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/220148598039280/?fref=ts
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deze groep aangesloten? Meld je dan zeker aan! 

Smaakflash 

Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig verstuurd naar alle mail-
adressen die bij ons in de database zitten. Deze nieuwsbrief 

bevat info over diverse activiteiten die gaan plaatsvinden.  

Deze wordt ook op de website en Facebook geplaatst. 

Martinusbode 

Als u nu aan het lezen bent dan weet u wat de Martinusbode 
inhoudt. We proberen deze tweemaal per jaar te versturen 

naar iedereen die vriend, lid of sympathisant is van de hele 

harmonie.  

E-mail (belangrijkste worden hier vermeld) 

info@opgrimbie.be : Algemeen email-adres 

Afmelden@opgrimbie.be:  Indien je niet op de repetitie van de 

harmonie kunt zijn. 

afmeldenjeugd@opgrimbie.be: Indien je niet op de repetitie 

van ‘t JOM kunt zijn. 

Partituren@opgrimbie.be: Indien je een partituur niet hebt 
ontvangen. 

zaal.martinus@opgrimbie.be: Indien je meer info wenst over 
de zaal of deze wilt reserveren. 

mailto:info@opgrimbie.be
mailto:Afmelden@opgrimbie.be
mailto:afmeldenjeugd@opgrimbie.be
mailto:Partituren@opgrimbie.be
mailto:zaal.martinus@opgrimbie.be
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Belangrijke data 

12/01/17 17:45 19:00 Repetitie in het CC 't JOM 

12/01/17 19:00 22:30 Generale repetitie Nieuwjaarsconcert  Harmonie Orkest 

13/01/17 18:30 19:30 Inspelen nieuwjaarsconcert  Harmonie Orkest 

13/01/17 20:00 23:00 Nieuwjaarsconcert  Harmonie Orkest + 't JOM 

13/01/17 21:00 21:15 Inspelen 't JOM 

14/01/17 18:30 19:30 Inspelen nieuwjaarsconcert  Harmonie Orkest 

14/01/17 20:00 23:00 Nieuwjaarsconcert  Harmonie Orkest + 't JOM 

14/01/17 21:00 21:15 Inspelen 't JOM 

21/01/17 19:00 21:15 Jaarvergadering 

05/02/17 9:00 11:00 Ontbijtconcert 't JOM 

11/02/17 8:00   Papierophaling 

12/02/17 16:00 18:00 Valentijnsconcert 't JOM (in Leut) 

19/03/17 11:00 19:15 Carnavalsstoet Maasmechelen 

08/04/17 8:00   Papierophaling 

09/04/17 11.30 19.30 Spaghettidag ‘t JOM 

29 of 

30/04/17 
9:00 22:00 Concours Luxemburg (voorlopig tijd + dag onbekend) 

06/05/17 18:30 21:00 GEEN Repetitie Harmonie Orkest 

10/06/17 8:00   Papierophaling 

Juli 2017     Concert met Brassband en Fanfare 

22/07/17 15:30 17:00 WMC Kerkrade 

12/08/17 8:00   Papierophaling (Voorlopig) 

02/09/17 18:30 23:59 "Tuinfeest " Harmonie Orkest + 't JOM 

09/09/17 18:30 21:00 Repetitie Harmonie Orkest start na zomerverlof 

09/09/17 8:00 13:00 Papierslag (waarschijnlijk) 

14/10/17 8:00   Papierophaling 

11/11/17 17:30 18:30 Opluistering Mis Patroonsfeest (voorlopig) 

11/11/17 18:30 0:00 Patroonsfeest (voorlopig) Harmonie Orkest + 't JOM 

09/12/17 8:00   Papierophaling 

09/12/17 15:30 18:30 Kerstmarkt Mane (voorlopig) 't JOM 


