
Wie jeugd heeft….. 
………….heeft de toekomst. 
Zondag 5 en 12 februari hebben 25 leden deel-
genomen aan de Voorselectie solistenwed-
strijd VLAMO Limburg te Montenaken-
Gingelom. Voor de vaak jonge muzikanten een 
mogelijkheid om te meten op welk niveau ze 
staan. Ondanks de vele zenuwen zijn ze alle-
maal door naar de provinciale wedstrijd.   
 
Deze provinciale kampioenschappen voor so-
listen en ensembles kunt U meemaken! Ze wor-
den namens VLAMO georganiseerd door Marti-
nus in Opgrimbie op 1 en 2 april. 
 
Uw support zal er natuurlijk voor zorgen dat 
onze kandidaten hoge scores halen en talrijke 
selecties voor de nationale wedstrijd in Leu-
ven. 
 
Zaterdag 1 april zullen de Koperblazers en  
Slagwerkers  optreden vanaf 13:30 tot 19:00 in 
het gemeenschapcentrum (Hoekstraat 10) in 
OPGRIMBIE 
 
Zondag 2 april zijn dan de houtblazers aan de 
beurt. Vanaf 9:30 tot 20:00 kunt u ze horen op 
de eerder genoemde locatie. 
 
Natuurlijk zorgt het damescomité en helpers 
weer voor de nodige versnaperingen tijdens de 
pauzes. 
 
Wilt U een specifiek iemand zien optreden mail 
dan even naar info@opgrimbie.be en wij sturen 
U het programma toe. 
 
Meisjes en jongens heel veel succes!!!! 
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sint-martinus algemene activiteiten kalender. 
Repeteren en stressen ……  
…….….Tema Tielen toernooi Venlo  
 
Zondag 9 april is het zover, we gaan deelne-
men aan een toernooi lichte muziek. Niet zo-
maar een “klassiek” concours dus, maar een 
show toernooi. Met veel licht, zang, dans en na-
tuurlijk nonstop topmuziek (zie ook www.
tema2006.nl). 
 
In ons orkest hebben wij niet alleen onze muzi-
kanten maar ook een combo, dans, 
background zang en SABIEN TIELS. Dit alles 
onderleiding van onze dirigent STEVEN WAL-
KER 
 
Dankzij de sponsors AVM bvba uit Bree en 
Electro Meijers BVBA uit Stevoort hebben wij 
twee bussen kunnen arrangeren! 
 
Natuurlijk kunnen de supporters met de bus 
mee. Wij vertrekken om 15:00 uur aan onze 
zaal in Opgrimbie en zullen rond 21:00 terug-
zijn. Ons optreden is om 18:30. U kunt dus ook 
genieten van het orkest voor ons. De kosten 
bedragen 20.00€ (bus + entree) en aanmelden 
kan op info@opgrimbie.be  
 
Ook als U met eigen vervoer gaat 
(parkeerplaats tarief min. 2€/uur) kunt U bij ons 
de entreekaarten bestellen (voor 1 april) 
 
Muzikanten veel succes en U een fijne avond. 

Reserveer in uw Agenda!!: 
 
01/04/06    Provinciale  solistenwedstrijd    
                    VLAMO in Opgrimbie  
02/04/06    Provinciale  solistenwedstrijd    
                    VLAMO in Opgrimbie  

OPROEP! 
 
Zoals U weet wordt deze smaakflash aan 500 
mensen verstuurd. Misschien weet U iemand 
die nog niet deze flash ontvangt en wel wenst 
te krijgen! Laat het ons even weten! Natuurlijk 
het liefst per e-mail. 
 
Mail: smaakflash naar info@khsm.be  

04/04/06    19:30 Generale repetitie  CC 
08/04/06    17:00 Generale repetitie sporthal        
                     parklaan. 
08/04/06    Papierslag vanaf 9:00 
09/04/06    Tielentoernooi  Venlo 
22/04/06    Concert met Freddy Birset in CCM 

100 jaar kerk Opgrimbie 
 
In het kader van 100 jaar kerk zijn er diverse 
activiteiten waaraan Martinus zal meewerken. 
Kijk maar op www.100jaarkerkopgrimbie.be.  

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 


