
Reserveer in uw Agenda!!: 
 
 
30 Sept.       16:00 Jeugd & Muziek concert         
                                 CC MM Gast : Ome Willem  
01 Okt.         12:00 Mossel- en steakdag  
14 Okt            9:00 Papierslag 
14 Okt.         15:00 HAFABRA organisatie CC  
                      Lanaken  
11 Nov.        17:30 Patroonsfeest in de 100 jarige 
                                 Kristoffelkerk.  
11-12 Jan    Nieuwjaarsconcert Schouwburg     
                                 CC MM Gast : Jo Lemaire  

De “smaak” flash  nr.7– sept-2006 

sint-martinus algemene activiteiten kalender. 
Broodje Poep 

verdringt  
de vette Hap! 

 
Ome Willem komt 30 september naar Maasmeche-
len. Ome Willem is vooral bekend van de TV maar 
weet nog steeds jong en oud te boeien. Om 16 uur 
zal hij in de schouwburg met onze jeugd (Peso, Pe-
sito en Toontje Hoger) en ons harmonieorkest een 
muzikale knotsgekke show brengen.  
 
Met deze voorstelling maken de kinderen op een 
aangename manier kennis met muziek. Vandaar dat 
dit initiatief steun krijgt van de Gemeente en Jeugd 
& Muziek en zij nemen de kosten voor hun rekening.  
 
Er was reklame via de scholen en elke inwoner 
kreeg een folder in de bus dat de (gratis) kaarten 
konden afgehaald worden in het CC. Woensdag 20 
sep.om 16.15u waren alle entreekaarten uitge-
deeld ! 
 

 

Papier hier!…… Dank U wel! 
Op zaterdag 14 oktober zorgen we ‘smorgens voor 
de Papierophaling in Opgrimbie: zet zoveel mogelijk 
papier langs de straat of breng het naar de contai-
ners aan onze zaal. Hebt u HEEL veel papier? Geen 
probleem, wij komen dat halen. Bel voor een af-
spraak naar Tuur (089 77 34 14) of naar Jean (089 
76 31 86). 

De keuken 
is weer 

geopend! 
 

Op zondag 1 oktober is onze jaarlijkse Mossel en 
Steakdag in het Gemeenschapscentrum Opgrimbie 
(Hoekstraat).  
 
Mensen die al eerder geweest zijn, waarderen onze 
keuken: net zo voortreffelijk als onze muziek, was 
een compliment van vorig jaar. Je kan ’s middags 
komen eten en  s‘avonds. 
 
Kaarten kunt U reserveren via info@opgrimbie.be n 
of telefonisch besteld worden op nummer 089-
779198 (John Spronck) 

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 

Serieuze Muziek alleen 
voor serieuze mensen? 
 
Zaterdag 14 oktober is er weer het Hafabra concert 
in samenwerking met de Koninklijke Brassband 
Smeermaas. U kunt hier diverse korpsen van onze 
omgeving horen. Zowel de Jeugd als de volwas-
senen komen aanbod! 
 
De jeugdorkesten beginnen om 15 uur; de 
(volwassen) orkesten volgen elkaar op vanaf 18 uur. 
De entree is gratis (vrije gift). Voor nadere info  kunt 
U natuurlijk contact opnemen met info@opgrimbie.
be of op tel 089-763277. 


