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Namens bestuur en leden 
 Sint-Martinus Opgrimbie 

Maasland zonder stoelen  
Meer dan 1100 mensen kunnen zitten en beschik-
ken over  goede plaatsen tijdens de Nieuwjaars-
proms. Alle beschikbare podiumelementen, stoelen 
die te krijgen waren in de maaskant zijn in gebruik. 
Een speciaal “zit comité” heeft afgelopen week de 
diverse zitplaatsen getest en hier en daar wat aan-
gepast. Ook de statafels zijn getest, helaas gebeur-
de het een en ander zonder het bekende gerstenat.  

De “smaak” flash  nr.10– Dec-2007 

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 

Kapper gezocht 
Steyn Schraepen is natuurlijk zoals in 
2001 ook van de partij op de proms. 
Dit maal niet met Perron-geluk maar 
met een nieuwe formatie Festeyn. Nu 
wel enkele jaren ouder en beduidend wat minder 
haar. Hij is dan ook op zoek naar een kapper voor z’n 
laatste 5 haren. Maar ik verzeker u, z’n streken en 
capaciteiten heeft hij zeker nog niet verloren.  Na het 
concert zal hij nog tot de late uurtjes de zaal amuse-
ren. 

Kasteelheer gezocht 
De middeleeuwse popband Rein-
carnatus zal laten zien dat je op  
middeleeuwse instrumenten ook 
hedendaagse muziek kunt laten 
horen.  De dames zorgen voor een 
complete show met de juiste kle-

ding. Na het concert zullen zij nog verder gaan met 
hun muziek. En wie weet, wilt U wel die avond uw 
kasteel ter beschikking stellen! 

IJsbaan past niet in het CC. 
Ondanks haar zeer mooi optreden in “Sterren op het 
ijs” heeft de organisatie besloten om 
geen ijsbaan te installeren.  
“Katerine heeft zoveel kwaliteiten 
dat een ijsbaan niet nodig is” aldus 
een woordvoerder.  Haar uitstraling 
en muziek zullen zeker voldoende 
zijn om te kunnen genieten van haar 
optreden.   

Do you speak English 
Als mister Eurovision is onze  
hoofdact Johnny Logan een gro-
te bekende in de muziek wereld. 
We wisten ook wel dat hij veel 
fans had maar dat ze helemaal 
van Engeland komen om te luis-
teren naar zijn optreden…… Wij 
zijn dan ook trots om als ama-
teurharmonie  hem te kunnen begeleiden. 

Terug naar de “Roots” 
John Terra treedt niet veel meer op als 
zanger.  Maar voor zijn geboortedorp 
Maasmechelen maakt hij een uitzonde-
ring. Hij zal samen met de harmonie 
weer diverse Goude Oude ten gehoren 
brengen. Kent U ze nog?  "Iemand heeft 
je pijn gedaan" en "Is er een Ander" U heeft nog 10 
dagen om de tekst  terug te leren. 

Zangeres wordt Psycholoog  
Dirigent en muzikanten die overwerkt raken voor de 
proms  kunnen nu een beroep doen op Elke Smeets.  
Sinds kort is zij afgestudeerd psycholoog.  Tevens 
werkt ze nog altijd met Sabine Tiels 
en met de bekende rockformatie 
“Garden of Eden”.  Ondanks haar 
eerdere optredens met de harmonie 
zal ze nu weer voor verrassingen 
zorgen. 

Deuren open om 19:00!! 
Elk goed concert heeft een voorprogramma. Ook on-
ze nieuwjaarsproms. Ons jeugdorkest Toontje Hoger 
en slagwerkgroep Pesito zullen de aankomende 
mensen verwelkomen met verrassende muziek. Zorg 
dat U op tijd bent om dit spektakel niet te missen! 

Goede voornemens?? 
Probeert u ook al jaren te stoppen met roken? In het 
CC mag niet gerookt worden. Maar buiten aan de in-
gangen worden verwarmde rooktentjes neergezet 
zodat U zich niet aan uw nieuwe voornemens hoeft 
te houden. 


