
Goede voornemens 2006. 
Vrijdag 13 en zaterdag 14 januari is weer het 
jaarlijkse nieuwjaarsconcert. De kaartverkoop 
is gestart! U kunt ze krijgen bij  
info@opgrimbie.be of op tel:089-763277.  
 
Indien U een reden zoekt om de goede voorne-
mens van overgewicht nog even uit te stellen 
dan moet U donateurkaarten kopen met recep-
tie of op Zaterdag voorafgaand aan het concert 
genieten van een diner!  
 
Onze gastzanger Gé Reinders is in Vlaanderen 
niet zo bekend, maar in Nederland is hij wel po-
pulair. Hij zal jullie zeker overtuigen met zijn 
prachtige liedjes. 

De nullen en enen op een rij! 
 
Nee we gaan het hier niet hebben over goede 
en slechte bestuursleden. Zoals U weet be-
staat alles in deze moderne computertijd uit 
nullen en enen. Deze zorgen, mits ze in de juis-
te volgorde staan, voor teksten en websites.  
 
De website is nu door elkaar gehusseld en 
wordt vernieuwd. Neem een kijkje op www.
opgrimbie.be  
 
Johan, Geert en Peter bedankt! 

De “smaak” flash  nr.3– dec-2005 

sint-martinus algemene activiteiten kalender. 
Martinus heet Vrienden welkom. 
 
Op 23 oktober j.l. werd er een nieuwe groep bij  
Martinus toegevoegd: De Martinusvrienden.  
 
Deze vrienden wensen deel uit te maken van de 
vereniging met hun sterke kanten: door hun er-
varing kunnen zij de bestuursleden adviseren 
en jaarlijks zullen zij de Harmonie een financië-
le bijdrage geven van minimaal 50€.  
 
Zij zullen dit fonds  beheren en het moet vooral 
dienen voor vervanging en uitbreiding instru-
menten en voor opleidingsdoeleinden. Meer in-
fo kunt u krijgen bij info@opgrimbie.be.  
 
Martinus Vrienden alvast bedankt! 

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

Reserveer in uw Agenda!!: 
 
13/01/06    Nieuwjaarsconcert 
14/01/06    Nieuwjaarsconcert 
01/04/06    Provinciale  solistenwedstrijd    
                    VLAMO in Opgrimbie  

Belangrijk! 
 
Het adresbestand van de Smaakflash wordt 
groter en groter. Meer dan 500 mensen ontvan-
gen deze smaakflash. Om de kosten beheers-
baar te houden willen wij natuurlijk zoveel mo-
gelijk per e-mail versturen. Heeft U een e-mail 
adres én ontvangt U de smaakflash per post 
geef ons dan uw e-mail adres.  
 
Mail: smaakflash naar info@khsm.be  

 
02/04/06              Provinciale  solistenwedstrijd     
                               VLAMO in Opgrimbie  
8 of 9 /04/06        Tielentoernooi  Venlo 
22/04/06              Concert met Freddy Bierset  
1 t/m 8/07/06      Reis Slovenïe 


