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Geachte mevrouw, geachte heer 
 
Om onze leerlingen te laten kennismaken met alle aspecten van de horecasector en hun culinaire talenten 
maximaal te ontplooien, ontvangen wij iedere lesdag gasten voor de lunch of het diner in onze didactische 
restaurants ‘t Stoktshof en l’ Artimuse. 
 
Onze restaurants zijn toegankelijk voor het onderwijzend personeel (nog actief in dienst) uit alle netten, 
voor alle openbare diensten en voor de steunende leden van de school. 
 
Tarief voor het lidgeld blijft € 20 per schooljaar, alle betalende leden worden op de hoogte gehouden van 
de festiviteiten en activiteiten van Hotelschool Turnhout via mail (of per post indien gewenst, zie 
antwoordformulier achterzijde). Gelieve het lidgeld te storten op rekening:    IBAN BE 85 0682 3307 9206     
BIC GKCCBEBB     van Scholengroep Fluxus met als mededeling “lidgeld 22-23 + naam”. 
 
In ’t Stoktshof verwennen de leerlingen u iedere middag met culinaire hoogstandjes, uitgezonderd op 
donderdag want dan werken we ’s avonds. Voor de lunch ontvangen wij onze gasten tussen 12 u en 12.30 
u. Het einde is voorzien omstreeks 15.30u. Het diner vangt op donderdag aan om 17 u. Het einde zal 
omstreeks 21 u zijn.  
Op woensdag werken de leerlingen van het 7de Traiteur-Banketaannemer op maat van de klant. Voor meer 
informatie kan u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. 
Restaurant l’ Artimuse biedt u vlotte lunches verzorgt door de leerlingen van het 3de en 4de jaar restaurant-
keuken. Wij ontvangen u tussen 12 u en 12.30 u. De service eindigt omstreeks 15 u.  
 
Reserveren voor de restaurants en culinaire evenementen is verplicht en kan enkel online via onze website 
vanaf 1 september: www.hotelschoolturnhout.be/reserveren. De reserveringsmodule geeft enkel de data 
die nog beschikbaar zijn voor het opgegeven aantal personen. 
 
Om zoveel mogelijk leden de kans te geven om te reserveren, kan dit tot maximum 90 dagen vooraf 
gebeuren. Voor de feestavonden kan dit vanaf 30 dagen voordat de activiteit plaatsheeft. Per reservatie is 
een maximum aantal van 10 personen per gezelschap toegelaten.  
 
Voor bijzondere wensen en groepen (vanaf 10 personen) neemt u contact op met de pedagogisch 
coördinator van de hotelafdeling (014 42 26 39).  
 
Graag tot binnenkort! 
 
Met vriendelijke groeten 
Peter De Ceuster George Van der Veken 
Directeur Pedagogisch coördinator hotel                                                                        
  

Lidgeld Hotelschool Turnhout  
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ANTWOORDFORMULIER 
 

(enkel terugbezorgen indien u deze info nog niet aan ons had doorgegeven of indien aangepast 
moet worden t.o.v. vorig schooljaar – deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden 

nooit aan derden doorgegeven) 
 
 

Dhr./Mevr.: 
 
Straat en nummer: 
 
Gemeente: 
 
Telefoon en/of GSM nummer: 
 
 
e-mailadres: 
 
 
Wenst de uitnodigingen voor activiteiten en festiviteiten te ontvangen: 
 
(aankruisen wat past) 
 

□  via bovenstaand mailadres 

□  via bovenstaand postadres 
 
U mag dit antwoordformulier mailen naar: 
brigitte.cornelis@talentenschoolturnhout.be 
 
Of versturen naar: 
Talentenschool Campus Boomgaard 
t.a.v. Brigitte Cornelis 
Boomgaardstraat 56    2300 Turnhout 
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