
Maasmechelen op de wereld-
kaart dankzij IKWM 
 
In het weekend van 23 tot 25 september 
zijn er in Maasmechelen 18 superieure  
koren voor de internationale koorwed-
strijd. 
 
Op zo’n belangrijk muzikaal evenement 
mag de Harmonie natuurlijk niet ontbre-
ken! Samen met een 200 zangers zal Mar-
tinus het slotconcert op zondag 25 sep-
tember verzorgen vanaf 19:00 uur. 
 
Onder leiding van onze Dirigent Steven 
Walker worden grote delen van de Carmi-
na Burana van Carl Orff ten gehore ge-
bracht. 
 
Voor kaarten van dit slotconcert (10.00 
euro) of het openingsconcert (Niet met de 
Harmonie) kunt U terecht op  telefoon 
089-763277 of per mail info@opgrimbie.
be.  
 
Bij aankoop van deze kaarten via onze 
vereniging bent U niet alleen verzekerd 
van een prachtig concert maar steunt U 
ook nog de kas van de vereniging. 
Dus……. alvast bedankt. 
 
Slotconcert: 25/9/2005 om 19:00 uur tot 
ca. 23:00 uur in Cultureel Centrum Maas-
mechelen 
 
Openingsconcert: 23/9/2005 om 20:15 
uur in St. Barbarakerk Eisden . 
 
Voor meer info zie ook de website van 
Maasmechelen: http://www.maasmechelen.
be/ 

De “smaak” flash  nr.1– sep-2005 

sint-martinus algemene activiteiten kalender. 
Harmonie Martinus 2 maanden 
met vakantie? 
 
In de maanden juli en augustus was het 
niet voor iedereen bij Martinus vakantie.  
 
In de eerste week van juli was er het 
kamp voor de jeugdige muzikanten in 
Stoumont. Helaas was het een nat kamp 
maar wel leerrijk. 
 
De muzikanten hadden op 9 juli nog een 
concert ter ere van het 50 jarig jubileren-
de echtpaar Lisa en Henri Opsteyn. 
 
Omdat er  snel enkele belangrijke uitvoe-
ringen zijn, is de grote Harmonie al op 20 
augustus begonnen met de repetities. 
Toontje hoger begon op 4 september en 
het slagwerk, Peso en Pesito, zal begin-
nen op 11 september. 
 
En tot slot is er de geboorte van deze 
“smaak” flash. De bedoeling is dat U hier 
de komende activiteiten en uitnodigingen 
in kunt vinden. Wij hopen dat er nu in Uw 
agenda vaker Martinus komt te staan!! 

Twaalf  Sterren restaurant opent 
haar jaarlijkse deuren op 2 okto-
ber. 
 
De jaarlijkse mossel en steakdag van Mar-
tinus vind plaats op zondag 2 oktober. De 
deuren zijn geopend van 11:30 tot 14:00 
en van 17:00 tot 20:00 uur in het gemeen-
schapscentrum Hoekstraat in Opgrimbie. 
 
Nog geen kaarten? Mail dan naar in-
fo@opgrimbie.be of bel 089-763277. 

Indien U deze “smaak”-flash niet meer wenst te ontvangen gelieve dan een mailtje te sturen naar info@opgrimbie.be of 
een brief te sturen naar Heirstraat  485,   B-3630 MAASMECHELEN 


