
Cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’  
Concerten van de Hoop  
 

Hoop doet leven. 
Daarom durven wij nu reeds enkele concerten programmeren, in de hoop dat corona dan bedwongen 
is. 
 

Wij bieden volgende ticketformule aan:  
Ticketprijs: €25 per set =  
   - incl. 1 concertticket geldig t.e.m. 31 mei 2021 voor 1 concert naar keuze* uit onze concertkalender. 
   - incl. 2 gratis herbruikbare mondmaskers (zolang voorraad strekt & gebruiksaanwijzing: INFO) 
   - incl. verzending.  
 

De sets ‘tickets en mondkapjes’ worden opgestuurd per post indien €25 per set betaald werd voor 31 
mei 2020 op rekening van vzw Collectief ‘De LINK’: BE72 7310 3026 8116.  
Vermeld bij betaling hoeveel sets u wil ontvangen (bijvoorbeeld ‘2 sets’) + het adres naar waar uw 
bestelling moet verstuurd worden + uw e-postadres.  
 

*Goeie afspraken - goeie vrienden 
Welk concert (steeds incl. receptie met de musici) u wenst bij te wonen laat u weten enkele dagen 
voordien of op de valreep via een berichtje naar 0475 23 98 01. Verdere ticket- en concertinstructies 
staan vermeld op het ticket zelf dat u uiterlijk 3 dagen na betaling ontvangt samen met de 
mondkapjes. 
Personen die reeds een concertticket reserveerden, ’t zij per e-post of via storting, of reeds een ticket 
in hun bezit hebben, hun ticket of boeking blijft geldig t.e.m. 31 mei 2021 voor een concert naar keuze 
uit onze concertkalender.  
Mensen die reeds €29 hebben betaald voor een volwassenticket voor het Rachmaninoff-concert dat 
zou plaatsgrijpen op 26 april, krijgen eerstdaags twee mondmaskers gratis toegestuurd.  
Jongeren jonger dan 25 j. en houders van een vrijetijdspas die niet eerder reserveerden genieten €5 
korting te verrekenen aan de inkom. 
 

Dank u voor uw begrip dat de organisator in bange coronatijden het recht behoudt om voorstellingen 
te verplaatsen naar een andere datum of locatie of om een alternatief concert aan te bieden 
(ondermeer indien buitenlandse musici nog niet mogen reizen). 
Wij respecteren de privacywetgeving.  

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Dank aan onze sponsor Flanders Gifts, verdeler mondmaskers: 
 

   

 
___________________________________________________________________________________________ 

‘Oekene Inviteert’ org. & t.v.v vzw Collectief ‘De LINK’ - www.oekeneNV.be 

https://oekenenv.wordpress.com/oekene-inviteert/klassiek/
https://oekenenv.files.wordpress.com/2020/05/mondmaskers-2020-.pdf
https://oekenenv.wordpress.com/oekene-inviteert/klassiek/
https://www.flandersgifts.be/Comfortmasker
http://www.oekenenv.be/
https://www.flandersgifts.be/Comfortmasker

