
Iets verder weg… 
De Gemeentelijke Cultuurdienst ism het jubilerende 
Cantate houdt op za 10 november een informatie-
dag over 40 jaar muziek Maasmechelen. Vanaf 
13:00 is er een tentoonstelling en om 20:00 is er een 
concert! Iedereen van harte welkom! Kaarten voor 
het concert zijn verkrijgbaar via info@opgrimbie.
be! 

Concert-agenda  
 
Er breekt een erg drukke periode aan de 

komende weken en dat vooral als aanloop naar het 
Vlamo Concours in Beringen op 28 oktober. 
Za 15 sep. om 20.30u speelden we voor het eerst 
ons concoursprogramma op het concert van de Mu-
ziekkfeesten van Rekem. 
Zo 30 sep nemen we deel aan het Internationaal 
ConcoursStudietornooi in Maaseik. Wij spelen om 
18:15u in CC Achterolmen. 
Op za 13 oktober organiseren wij samen met de 
Brassband van Smeermaas al voor de vierde keer 
ons jaarlijks HaFaBra festival. Martinus speelt zijn 
concoursprogramma in het CC van Lanaken om ca 
21:00 uur. 
Op zondag 21 oktober nemen wij deel in Roermond 
aan het LBM Tornooi. Wij zitten op het podium van 
de Orangerie om 18.30u 
Op zondag 28 oktober staat dan de clash gepro-
grammeerd in het Casino van Berin-
gen. Wij spelen ons concours om 
16:30 uur. Daarna is nog de Koninklij-
ke Harmonie van Peer aan de beurt 
en dan is er proclamatie.             
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sint-martinus algemene activiteiten kalender. 

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 

Onze jaarlijkse Mossel- en 
Steakdag is op zondag 14 oktober 
in het Gemeenschapscentum van Op-
grimbie. U kan zowel smiddags (11.30 tot 
13.30u) als savonds (17.30 to 19.30u) ko-

men eten. U kan menus bestellen bij de bestuursle-
den tot donderdag 11 oktober of via onze website 
info@opgrimbie.be . U kan ook komen zonder voor-
af te bestellen, maar zeker savonds ligt dan het risi-
co bij u. Misschien zijn de mosselen dan wel op of 
zijn er geen champignons meer…   

Heb je nog plaats in de 
agenda? 
Een concoursstuk moet je eigenlijk meer 
dan eens gehoord hebben. Maar kom niet 

alleen luisteren, kom ook eens iets drinken of eten. 
Om een en ander te helpen financieren verlenen wij 
onze hulp aan de Open Bedrijvendag op 7 oktober. 
Wij zorgen voor het hapje 
en tapje in de nieuwe Ge-
meenteloods / Bedrijven-
centrum op het industrie-
terrein Oude Bunders. En 
vanaf 18:00 zal Garden of 
Eden een optreden ver-
zorgen. 

Papierslag 
gezien de drukte van oktober hebben wij onze pa-
pierslag van 14 oktober geruild met de Bouworde 
en hebben wij 8 september papier opgehaald in Op-
grimbie. Wij zijn dan pas weer aan de beurt op 8 de-
cember. U kan nu extra sparen, wij verwachten dus 
een extra container  papier te vullen in december… 

Nieuwe “verkiezingsborden” ??? 
U hebt toch 12 januari al gereserveerd in uw agen-
da. Dan is ons traditionele Nieuwjaarsconcert ver-
vangen door een geweldige NieuwjaarsProms in de 
grote hal van het CC te Eisden. Hou de affiches in 
de gaten die langs het straatbeeld zullen staan. De 
kaartverkoop (5 soorten) zal starten vanaf medio 
november. 

Patroonsfeest 
De muzikanten hebben natuurlijk recht om een 
weekje rust na het drukke concours. Daarom vieren 
we dit jaar, uitzonderlijk, ons patroonsfeest op 3 no-
vember. Toontje hoger zal de mis opluisteren om 
19:00 in de kerk van Opgrimbie waarna er feest ge-
vierd wordt in Daelhof.  


