
  

 
         Maasmechelen, 20 okt.2014. 

 

 

 

Uitnodiging PATROONSFEEST op zaterdag 8 november 2014. 
 

 

 

Op zaterdag 8 november is er geen repetitie, maar wel een dankmis om 17.30 uur in de Sint 

Kristoffelkerk van Opgrimbie. Deze mis zal muzikaal opgeluisterd worden door muzikanten van 

ons Jeugdorkest JOM. Bij het einde van de mis zal het bestuur als gebruikelijk een krans 

neerleggen bij het oudstrijdersmonument. Wij rekenen op een goede opkomst van onze leden. 

 

Na de mis is er het jaarlijkse patroonsfeest in onze Zaal Martinus. Voor het feestelijke deel 

hebben we gekozen voor een WINTERBARBEQUE vanaf 19 uur,  ter plaatse gebraden en 

verzorgd door feestarchitect Henri Fagard van ’t Daelhof/Brooks.  

 

U kan deelnemen aan het eten mits inschrijving , dwz betaling bij de penningmeester. 

Enkel via rekening BE05 7353 2901 3375, tot uiterlijk woe 5 november 12 uur.  

U krijgt een nummer in volgorde van betaling. 
 

   Volwassenen (vanaf 18j): 20 euro per persoon 

  Jeugd tussen 12 en 17 jaar: 12 euro pp 

Kinderen jonger dan 12 jaar: 6 euro pp 

Kleuters, peuters en baby’s : gratis 

Het drinken is de hele avond gratis voor iedereen. 

 
Wie niet betaald heeft en zich toch meldt om 19 uur, moet ter plaatse wachten en nadat iedereen een eerste maal 

aan de beurt is geweest, kan die betalen en aanschuiven op voorwaarde dat er nog voldoende voorraad is 

(borden/bestek/eten).Wie niet vooraf betaalt straft zichzelf en niet een ander. 
 

Wie niet kan/wil deelnemen aan het eten, is nog welkom NA 21 uur. Wie graag was gekomen 

maar om de een of andere goede reden  niet aanwezig kan zijn, gelieve zich af te melden bij 

voorzitter@opgrimbie.be . 

 

Een feest hebben we zeker verdiend, we werken een gans jaar hard aan onze vereniging. Een 

paar huldigingen zijn op zijn plaats en daarna kunnen we uit de bol gaan. De muziek wordt 

aangepast aan het feest en is verzorgd door DJ DM. Voor de ambiance zorgen we zelf. 

 

 

 

Namens het bestuur van Martinus, 

Romain Buekers,                             Liliane Weustenraed,    

Voorzitter      secretaris 
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