
 

Beste muzikant, 
Beste sympathisant, 
 
Op zondag 26 juni 2022 organiseert ons Harmonieorkest Sint-Antonius Oosthoven het zomerevenement T’OOST! in 
de pastorietuin van Oosthoven. Met dit evenement ‘toosten’ we – samen met u - op de start van de zonnige 
zomermaanden. Naast verschillende lokale muziektalenten die ons podium betreden, zullen diverse kinderanimatie 
en een verfrissende zomerbar aanwezig zijn. De aanvang van het evenement is om 11u. De toegang is gratis. 
 
Tijdens het zomerevenement T’OOST! kan u genieten van een gezellige barbecue met dessert. Uiteraard hopen we op 
een zonovergoten namiddag! De BBQ start om 12.00u met een einde voorzien rond 14.30u. Indien er echt regenweer 
wordt voorspeld, wijken we uit naar een droge locatie. 
          Zonnig weer: Pastorietuin Oosthoven [Polderstraat 33 – 2360 Oud-Turnhout] 
 
Voor de barbecue dient u vooraf in te schrijven. Bezorg onderstaande strook voor 19 juni 2022 aan een lid van ons 
harmonieorkest (of via secretariaat@khoosthoven.be). U kan ook online inschrijven aan de hand van de QR-code. 
 
Wij hebben ingeschreven voor de ‘T’OOST! – BBQ’ in de pastorietuin te Oosthoven op 26 juni 2022 met 
 

Leden van onze harmonie:        …………… x € 18,00    

Familie/Sympathisant:               …………… x € 20,00    

Kinderen (-12j):                           …………… x € 13,50    

Het totaalbedrag van € …………… wordt gestort op het rekeningnummer BE98 1431 0199 4793 met vermelding van de 

‘Naam + T’OOST! - BBQ’ voor 19 juni 2022. De inschrijving is pas definitief na betaling. 

 

T’OOST! 
Zonnige groeten, 
 
Feestcomité Harmonieorkest Sint-Antonius Oosthoven 
www.khoosthoven.be 

 

Inschrijving T’OOST-BBQ  (inschrijvingsstrook afgeven/doorsturen via secretariaat@khoosthoven.be) 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
schrijft in voor de ‘T’OOST! – BBQ’ in de pastorietuin te Oosthoven op 26 juni 2022 met 

 

Leden van onze harmonie:        …………… x € 18,00    

Familie/Sympathisant:               …………… x € 20,00 

Kinderen (-12j):                           …………… x € 13,50    

Het totaalbedrag van € …………… wordt gestort op het rekeningnummer BE98 1431 0199 4793 met vermelding van de 

‘Naam + T’OOST BBQ’ voor 19 juni 2022. De inschrijving is pas definitief na betaling. 

 

Eventuele allergieën en vegetarische voorkeur dient vermeld te worden op het inschrijvingsstrookje.  

Handtekening 

mailto:secretariaat@khoosthoven.be
http://www.khoosthoven.be/

