
Nieuwe vacatures bij de Ko-
ninklijke Harmonie Sint Martinus. 
 
Zondag 11 september j.l. werd de nieuwe 
CD “Blaos mich nao hoes”van Gé Rein-
ders gepresenteerd. Een geweldige CD 
met 15 super amateur muziekverenigin-
gen uit de beide Limburgen. 
 
Tevens werd de singel bekend gemaakt 
en natuurlijk is dit het liedje met onze Har-
monie “Man van 'n kleine sjtad”.  
 
“’t veult ‘t selfde” was het antwoord van 
Gé toen hem gevraagd werd of de single 
het net zo goed zou doen als 
“Blaosmuziek”.  
 
Het bestuur overweegt dan ook om een 
kapper, grimeur, choreografe in dienst te 
nemen om goed voor de dag te komen bij 
de t.v.-optredens. 
 
De CD is te verkrijgen door een mailtje te 
sturen naar info@opgrimbie.be. De prijs 
zal €15.95 bedragen incl. fotoboekje en 
teksten. 

Jong en oud present op het Ha-
fabra concert te Lanaken. 
 
Zaterdag 15 oktober zal Toontje Hoger 
(14:45), Peso(16:15) en de Harmonie
(18:00) zich presenteren op het jaarlijkse 
Hafabra Muziekfestival te Lanaken. 
 
Het evenement wordt georganiseerd 
door de Kon. Brassband De Grensbewo-
ners Smeermaas met onze Harmonie. 
 
Er kan vanaf 14:45 genoten worden van 
de aanstormende jeugd en vanaf 17:00 
van de gevorderde muziekkanten. Dit al-
les tot 22:00 met natuurlijk de nodige na-
tjes en droogjes. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. 

De “smaak” flash  nr.2– okt-2005 

sint-martinus algemene activiteiten kalender. 
Lawaai overlast door gokhal in 
Opgrimbie. 
 
Op donderdag 10 november wordt ons re-
petitielokaal een tijdelijke gokhal. De jaar-
lijkse kwajongen kaartwedstrijd zal dan 
plaats vinden. 
 
Naar verwachting zal de bekende geur 
van rook en drank rond middernacht 
overstemd worden door het gejuich van 
de winnaars. Te winnen is n.m. een geld-
prijs en meerdere vleesprijzen. Wij ver-
zoeken dan ook omwonenden om ramen 
en deuren gesloten te houden. 
 
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 

Agenda: 
 
15/10/05   Hafabra concert Lanaken 
10/11/05    Kwajongen kaartwedstrijd Op
                    grimbie 
12/11/05 18:00 H.mis opgeluisterd door 
                    Toontje Hoger en Harmonie in 
                    Opgrimbie  voor het patroons
                    feest!! 
13/01/06    Nieuwjaarsconcert 
14/01/06    Nieuwjaarsconcert 

Te Koop: 
 
CD Carmina Burana Live opname van 
25/09/05 €5.95. 
 
CD Blaos mich nao hoes Gé Reinders en 
15 muziekvereningingen €15.95 


