
Slaat PESO een  
nationale slag? 

5 december Leuven 
 

Na de mooie prestatie op het Limburgs concours in 
Maaseik, is PESO tevens  geselecteerd voor deelna-
me aan het nationale VLAMO concours in het Lem-
mensconservatorium van Leuven. Op zaterdag 5 
december om 11 uur staan ze op het podium in de 
reeks Concertpercussie, Eerste afdeling. Na hen 
treedt nog een band op uit Aaigem (OVL). Om 13u 
worden de resultaten meegedeeld. Wij wensen 
Chris Opsteyn en de muzikanten veel succes en re-
kenen op veel supporters! 
 
Wilt u met de gratis bus mee? Wij vertrekken om 
9:00 aan onze zaal Heirstraat 485 Opgrimbie. Meld 
U wel aan via info@opgrimbie.be 

Martinus op  
Concours in BERLIJN  

VAN 13 TOT 16 MEI 2010  
Na het Nieuwjaarsconcert zal snel de voorbereiding 
beginnen voor de trip naar Berlijn. Ons harmonieor-
kest zal er deelnemen aan een internationale mu-
ziekwedstrijd op zaterdag 15 mei. We logeren in een 
mooi hotel in het centrum van de stad (halfpension).  
 
Voor meer info zie www.opgrimbie.be en wilt u mee? 
Meld dan aan via info@opgrimbie.be 

Nieuwjaarsconcert 
15 en 16 januari 2010 om 20u 

Schouwburg CC Maasmechelen 
 
Suggestie voor een cadeaubon in deze tijden van 
Sint en Kerstboom?  Wat dacht u van een concert  
met niemand minder dan Johan Verminnen,  een 
klassieke zangeres Noémie Schellens,  slagwerk-
groep Peso en het Harmonie orkest Sint Martinus! 

Genummerde plaatsen kosten in de voorverkoop 
€15.00  en   zijn   te  bestellen   via  089 779196  of  via  
info@opgrimbie.be. Donateurskaarten kosten 
€25.00 en geven tevens recht op een receptie in de 
pauze. Zaterdagavond, voorafgaand aan het con-
cert, is er om 18u mogelijkheid tot een diner, ver-
zorgd door Feestsalons ’t Daelhof. 
 
Kaarten kunnen ook afgehaald worden op KBC ver-
zekeringskantoor van Rik Opsteyn, Daalbroekstraat 
3/3 te Opgrimbie.  

De “smaak” flash  nr.14– Nov-2009 

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 

Zaterdag 12 december komt Marti-
nus het papier ophalen in Opgrimbie. 
De containers staan aan onze zaal, u 
mag ook zelf uw “ remorkske” bren-
gen. De opbrengst van het papier 
gaat in een spaarpot die zal nodig 
zijn om de nieuwe zaal te bouwen. 


