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Als je alle ellende en rotzooi in kranten en nieuwsberich-
ten over je heen krijgt, vraag jij je dan ook wel eens af 
wat je kan doen om het leven mooier te maken? En niet 
alleen dat van jezelf dan, maar ook dat van anderen?
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Graag willen we een oproep doen aan alle 
mensen die een instrument spelen dat in een 
harmonie thuishoort en die graag in groep 
musiceren. 

Leer je nog maar net een instrument bespelen, 
maar zou je toch al graag samen muziek ma- 
ken? Dan is het volgende wellicht iets voor jou! 

In september zijn we bij de Koninklijke Harmo-
nie Sint-Antonius Oosthoven gestart met een 
orkest voor absolute beginners, geschikt voor 
alle leeftijden (vanaf ongeveer 8 jaar). Vlot 
noten kunnen lezen is een meerwaarde, maar 
geen ‘must’. We spelen wekelijks op vrijdaga-
vond leuke liedjes van 19 uur tot 19.45 uur, 
ondersteund door meer ervaren muzikanten uit 
het ‘grote’ harmonieorkest. 
We amuseren ons al in een kleine groep, maar 
er mogen gerust nog wat enthousiaste muzi-
kanten bij.

Speel je nog niet zo lang op je instrument en 
heb je niets te doen op vrijdagavond, kom dan 
gerust eens een kijkje nemen op onze repeti-
tie in de Heischuur in Oosthoven. Of je nu 
slagwerk of saxofoon, fagot of klarinet speelt, 
dat maakt allemaal niet uit! Je bent van harte 
welkom om mee te musiceren.

Tomas Ceulemans

                                                                                                         
We ondergaan allemaal op een of andere manier de gekte 
van druk, drukker, drukst… Dan is het goed om af en toe te 
proberen stil te staan bij wat echt waardevol is in het leven. 
Zonder aarzelen denk ik dan dat het vooral de contacten 
zijn met de mensen om je heen: de lach van een (klein)kind, 
het begrip van je partner, de samenhorigheid van je familie, 
het doorleefde verhaal van een vriend(in), de zalige geur 
van bloemen en de klank van muziek waarin je kan ver-
drinken… en lachen, samen echt lachen om leuke en 
mooie dingen.                                                                                         
We zijn ontzettend blij en dankbaar voor al de mensen die 
onze harmonie een warm hart toedragen en afkomen naar 
de evenementen die we organiseren en/of ons steunen 
met o.m. de verkoop van kerstpakketten. Veel dank!

Zoals je kunt lezen staan er ook in 2023 veel activiteiten 
op het programma, waarbij we je graag zullen verwelko-
men.

We wensen je – want dat is toch het wezenlijke van een 
harmonie – heel veel genietmomenten en hopelijk brengt 
2023 vooral vrede en vreugde en… uiteraard veel muziek!

Martine Van Miert
Voorzitter



Op 29 oktober 2022 gingen onze Breugelfeesten eindelijk terug door. Twee  jaar hebben de 
mensen onze lekkere menu’s moeten missen omwille van welbekende redenen. En dat was 
geen klein bier!

We vonden het met de werkgroep Breugelfeesten wel een uitgelezen kans om ons menu eens 
te herbekijken. Na een ‘brainstorm’ leek het ons een goed idee om spaghetti te serveren, met 
heuse breugelvlaaien als mogelijk nagerecht. Om de schok van de weggelaten mosselen te ver-
zachten, behielden we de favoriet van veel mensen: vidé of stoofvlees met frieten.
We besloten er een herfstig pompoen-groentesoepje aan toe te voegen, alles op 1 dag te plaat-
sen en te werken met inschrijvingen vooraf. De nieuwe formule voor de Breugelfeesten was 
geboren...Een succesformule, zo bleek uit de inschrijvingen die we kregen. 

Al gaan we volgend jaar meer promotie moeten maken voor de zaterdagmiddag, want met 33 
menu’s ‘s middags en 118 ‘s avonds hebben we alles uit de ruime Djoelen moeten halen om toch 
iedereen een gezellige plaats te geven.

Jef en Seppe zorgden voor fi jne sfeermuziek onder de middag, nadien brachten bevriende maat-
schappijen hun mooiste nummers. 
Om 19u bleek zelfs onze tombola, met als topprijs de airfryer, vollédig uitverkocht!

Hierbij nogmaals een warme ‘dankjewel’ aan alle vrijwilligers én aan onze trouwe restaurantbe-
zoekers, die hun weg naar de Djoelen terugvonden.                      
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CONCERT MUYLENBERG

Op de dag dat Remco Evenepoel wereldkampioen wiel-
rennen werd (25 sept.2022), gingen wij de bewoners 
van Muylenberg en hun familie trakteren op een leuk 
namiddagconcert. 
Onze populaire deuntjes vielen in de smaak. Maar toen 
Eviva Espana werd ingezet, verscheen het najaarszon-
netje en ging het publiek helemaal uit de bol. Onze di-
rigent zag zijn job serieus bedreigd worden door 2 zeer 
jonge gastdirigenten die we uit het publiek plukten. Hun 
enthousiasme, ritme en swingende moves werkten 
aanstekelijk.     
Applaus voor beide smaakmakers, olé! Dit alles werd netjes vastgelegd door onze huisfotograaf 
van de dag, Flor. 

BREUGELFEESTEN
    Karin Vermeijen

 Nancy Baeyens
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De jaarovergang met bijgaande feestelijkheden behoort ondertussen reeds een tijdje tot het verleden. 

Hopelijk heb je ervan kunnen genieten, alsook van ons winterconcertje in de kerk en van ons optreden 
tijdens de Sint-Antoniusviering.

Op dit moment staat onze blik gericht naar ons jaarlijks hoogtepunt, namelijk ons jaarconcert Musica 
Mundana, dat we eindelijk na 2 gedwongen annulaties kunnen laten plaatsvinden. En meer naar richting 
zomerperiode gaan we opnieuw muzikaal aperitieven.

Noteer dus alvast in jullie agenda’s volgende data:

• Zondag 05 maart 2023 houden we reeds een try-out voor ons concert in Lokaal Dienstencen-
trum  Eigenaard in Oud-Turnhout. Ons concert in de cafetaria aldaar start omstreeks 15.00 uur.

• Zaterdag 18 maart 2023 is het dan de grote dag: Musica Mundana, ons jaarconcert. Aanvang 
om 20.00 uur in O.C. de Djoelen in Oud-Turnhout. 

• Zondag 25 juni 2023 geven we weer een aperitiefconcert in de tuin van de oude pastorie in 
Oosthoven. Gastoptreden, BBQ, wijzelf en veel zon …

Tussendoor zijn er misschien nog wel momenten waar je ons muzikaal kunt beluisteren. Hiervoor is 
onze website www.khoosthoven.be, handig waar je steeds onze kalender kunt terugvinden.

Ook op Facebook en Instagram kan je ons terugvinden.

De eerste zondag na 17 januari viert Oosthoven naar jaarlijkse traditie Sint-Antonius-Abt, 
de patroonheilige van de parochie. In Oosthoven is de Sint-Antoniusviering de laatste 
jaren uitgegroeid tot een groot dorpsfeest met meer dan 1.500 bezoekers. Hoogtepunt  
is de dierenzegening en de verkoop van varkenskoppen.

De eerste zondag na 17 januari viert Oosthoven naar jaarlijkse traditie Sint-Antonius-Abt, 
de patroonheilige van de parochie. In Oosthoven is de Sint-Antoniusviering de laatste 
jaren uitgegroeid tot een groot dorpsfeest met meer dan 1.500 bezoekers. Hoogtepunt  
is de dierenzegening en de verkoop van varkenskoppen.

Tot op één van onze evenementen.

Van 14 januari tot en met 22 januari werd het 500 jarig jubileum uitgebreid gevierd. Heel 
de week werd er in en om de kerk gefeest: van een kinderworkshop, proeverij tot een quiz   

of een dansfeest

Het Harmonieorkest Oosthoven opende deze feesten met een mooi winterconcert in de kerk, ook de 
Sint-Antoniusviering werd opgeluisterd door de harmonie.




