
Reserveer in uw Agenda!!: 
 
01/04/07 14:30 Percussie festijn (Peso/Pesito) 
                      Zaal Martinus Opgrimbie 
14/04/07 09:00 Papierslag 
21/04/07 09:00 Nationale Solisten wedstrijd 
                      Leuven  
22/04/07 09:00 Nationale Solisten wedstrijd 
                      Leuven         
28/04/07 20:00 Lions (Har. Martinus) 
                      CC Maasmechelen 
12/05/07 15:00 Percussie festival (Peso/Pesito)  
                       Smeermaas 
24/05/07 19:00 Examen Marieke (Har. Martinus) 
                       Lemmens Leuven 
09/06/07 09:00 Papierslag 

De “smaak” flash  nr.8– mrt-2006 

sint-martinus algemene activiteiten kalender. 

Papier hier!…… Dank U wel! 
Op zaterdag 14 april 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). 

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 

Nieuwe 
 voorzitter 

 
Romain had het al een tijdje geleden aangekondigd: 
hij was negen jaar voorzitter en het werd tijd dat er 
een nieuwe hamer kwam. John was al een tijdje “in 
opleiding” en na de (her)verkiezingen op de Alge-
mene Jaarvergadering van 27 januari lag de weg 
open. In zijn vergadering van 5 februari 07 besloot 
het bestuur John Spronck (john@spronck.be) aan 
te stellen als de nieuwe voorzitter van Martinus. 

Jeugd Talent! 
Onze jeugd doet ieder jaar flink 
mee aan de solistenwedstri-
jden. Na de selectie in Zussen 

op 13 en 14 januari, hadden wij 16 deelnemers in de 
strijd. Op 10 en 11 februari in Hamont  haalden er 
drie  de Vlaamse selectie voor Leuven die op 21 en 
22 april zullen plaatsvinden. Voor nadere resultaten 
raadpleeg onze website. 

Donder en 
bliksem op 
het Plein 

 
Op Zondagmiddag 1 april zijn er Slagwerkcon-
certen in Opgrimbie. Bij slecht weer zal dit door-
gaan in de Martinuszaal, bij mooi weer wordt het 
Weijerplein in beslag genomen. Er is ook deelname 
verzekerd van drum en percussiegroepen uit Ur-
mond en Achel. Na Achel,  zullen er Olievaten klin-
ken van de Chiro Proosterbos en natuurlijk zullen 
Peso en Pesito ook hun beste beentje voorzetten. 

Het laatste 
nieuws 

 
 

Voor de Martinusbode vonden we een nieuwe 
hoofdredacteur. Denk eraan dat eind april weer een 
boekje verschijnt en dat Ine dat niet alleen vol-
schrijft. Wie een vlotte pen heeft, goede fratsen 
weet, een ernstig stuk kan schrijven, een oproep wil 
lanceren… het kan allemaal: stuur het naar: 
 ineopsteyn@hotmail.com 

 
 
 

Franse chansons met 
Grömmes accent 

 
Op Zaterdag 28 april organiseren de Lions 
Maasland in het CC te Eisden een concertavond 
waarop ons harmonieorkest zal optreden en de be-
geleiding zal verzorgen van Freddy Birset die bek-
ende Franse nummers zal zingen. Er is ook een ver-
rassingsoptreden met Elke Smeets, een jong zang-
talent uit Opgrimbie… Kaarten verkrijgbaar bij Tuur 
(089 77 34 14) of bij info@opgrimbie.be 


