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REPORT
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN
irsc@skynet.be • www.irsc.be

Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57 • Gsm 0473/78 12 13
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91

ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010
om 12 uur
organiseren wij voor de 12de maal
een

BRUNCH
in de Salons
“Ter Roest”
Kamerstraat 50
9255 Buggenhout

muzikaal opgeluisterd
PRIJS: €50,00 (alle dranken inbegrepen)
Wij voorzien een autocar vanuit ANTWERPEN en MECHELEN, €12,00
Berchem station NMBS (oud Postgebouw Borsbeek brug): 11u00
Mechelen station NMBS: 11u30 • Terug bus: 17u30
INSCHRIJVINGEN: door het inschrijvingsformulier in bijlage te zenden naar:
Mevr. Standaert, I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Tel. 015/20 48 78 - Fax 015/42 24 57 - Gsm 0473/78 12 13
Tel. 015/32 37 56 - Fax 015/32 38 26 - Gsm 0477/20 76 91 - irsc@skynet.be
BETALINGEN: door storting van het bedrag op rek. nr. 001-5210633-63 van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving aub!!!!

______________________________
AANDACHT: Inschrijven tot uiterlijk 20 augustus 2010. Ook de betalingen moeten binnen zijn tegen 20 augustus.
Afzeggen kan tot en met 20 augustus. Vanaf 21 augustus worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd!!!
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Bestuursmededeling

B este Robert Stolzclub vrienden.

Daarmee zijn wij het nieuwe decenium met volle moed binnengetreden. Na ons jubileumjaar 2009, waarin wij
ons 40-jarig bestaan vierden, staat 2010 volledig in het teken van onze grootmeester zelf: Robert STOLZ. Dit
jaar vieren wij de 130ste verjaardag van zijn geboorte: 1880 - 2010!

W ij zullen alles in het werk stellen om er ook dit jaar weer een zeer sprankelend geheel van te maken. Wij

danken u voor de enorme steun die u het bestuur betuigt door bij elke activiteit aanwezig te zijn. Maar maak
“reclame” voor ons. Een woord van u doet beter dan bladzijden lang van ons.

T och even ook in herinnering brengen het “lidgeld”. In ons januari nummer stak een overschrijvingsformulier

om het u gemakkelijk te maken. Daar is veel op gereageerd. Maar dit kan beter. Er zijn toch nog trouwe leden die
dit allicht nog ergens op hun “buffetkast” hebben staan. Beste vrienden, wacht niet langer en zorg dat dit “onontbeerlijke bedrag” ook op ons actief komt te staan. Het komt u allen ten goede.
Het bestuur.

Belangrijke mededeling

A ls u dit leest zit ons concert GRÜSSE AUS WIEN 31 er reeds op. Het was een succes.Toch willen wij er u

attent op maken van in de toekomst uw plaatsen VEEL VROEGER te bestellen. Sommige leden hebben wij niet
kunnen geven wat zij vroegen: enige reden daarvoor was dat u TE LAAT besteld had. In de toekomst voor de
concerten een goede raad! De vlugste manier om kaarten te bestellen is telefonisch: 015/32 37
56 of gsm 0477/20 76 91. Ofwel per fax 015/32 38 26 - 015/42 24 57.

D e veiligste manier is per é-mail: irsc@skynet.be. Geef ook spontaan uw telefoonnummer op.

Dit is voor ons zeer nuttig! Ook het traditionele “inschrijvingsformulier” mag u blijven opsturen zoals gebruikelijk. Ook wat de betalingen betreft: dat kan beter. Graag 2 à 3 weken na de bestelling uw rekening vereffenen.
Dit maakt het ons een groot stuk gemakkelijker. Maar wij zijn zeker dat we, zoals steeds, ook voor deze zaken
op jullie allemaal kunnen rekenen.Wij zijn er U dan ook dankbaar voor.
Het bestuur.

Bedanking

O nze 31

GRÜSSE AUS WIEN.
Wij willen jullie allemaal die aanwezig waren, zeer hartelijk bedanken daarvoor.
Dit is voor ons de barometer die alles weergeeft wat er leeft binnen onze club. Het was een groot succes! Alhoewel
de ticketverkoop ietsje minder was dan verleden jaar. Ook dank aan alle groeperingen en verenigingen
die positief zijn ingegaan op onze uitnodiging. Noteer reeds de data voor onze 32ste GRÜSSE :
zaterdag 12 maart en zondag 13 maart 2011 in de Blauwe Zaal van deSINGEL. Wij zien mekaar terug
op onze eerstvolgende activiteit: PROSIT WIEN !!!!
Voor diegene die het niet kennen één goede raad: KOM ZELF EENS MEE GENIETEN in de zeer mooie locatie van
HOTEL DE BASILIEK in EDEGEM.
Het bestuur.
ste
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Prosit Wien

W

ij brengen voor de 2de maal onze PROSIT WIEN in de mooie zaal van HOTEL RESTAURANT “DE BASILIEK” in het centrum
van Edegem.Vergeten in te schrijven? Geen nood, maar doe het dan nu onmiddellijk! Zorg dat U er bij bent.
Een mooie gelegenheid om de beentjes eens te strekken na de langdurige winterperiode. Toch even jullie aandacht voor het feit
dat de Stad Antwerpen die zondag hun “TEN MILES & MARATHON” hebben ingericht. Dit kan wel wat hinder meebrengen
om door Antwerpen te geraken. Ook het openbaar vervoer zal daar last van hebben. Een verwittigd persoon is er... ja
dat kennen jullie wel. Parking is er ook op het centraal gelegen dorpsplein, vlak tegenover het Hotel. Wij zien elkaar daar,
afgesproken?												
Het bestuur.

29ste Prosit Wien
in onze goed bereikbare locatie
FEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK
Trooststraat 20-22 (gemeenteplein), 2650 Edegem op

ZONDAG 25 APRIL 2010
van 13 tot 19 uur - deuren 13 uur muziek vanaf 14 uur

Diner Dansant-Ensemble Een spetterend lentefeest!
Frank Mortiers & Jef Baetens
met vioolbegeleiding

MENU
Aperitief

Waaier van gerookt zeefruit
met een slaatje

Aspergeroomsoep


Bussen vanuit Antwerpen; 32, Rooseveltplaats Perron 53
en bussen 190 - 191 - 192 - 193 - 194 & 195
naar Kontich Rooseveltplaats Perron 43 > afstappen
gemeentehuis Edegem vlakbij de zaal.

Parelhoenfilet met archiducsaus
Groentenweelde en kroketten

Pêche-Melba
Mokka en Antwerpse handjes


Deelname in de kosten: €55,00

Water op de tafels, 1/2 witte & rode wijn
per persoon inbegrepen
WIL U AAN DEZELFDE TAFEL ZITTEN MET FAMILIE OF
VRIENDEN SCHRIJF DAN SAMEN IN OF VERMELD BIJ
WIE U WIL ZITTEN. ER WORDEN GEEN INKOMKAARTEN
VERSTUURD, aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen
aangeduid worden.

INSCHRIJVEN: Met inschrijvingsformulier:
I.R.S.C. - Mevr. STANDAERT,
Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57, GSM 0473/78 12 13,
Tel. 015/32 37 56, irsc@skynet.be en betaling met overschrijving
op rek. nr. 001-5210633-63
(IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB)
van Int. Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
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Verslag van het Kerst- & Nieuwjaarsfeest
van 13 december 2009.
Het Kerst- en Nieuwjaarsdiner: een feest vol verfijning en gezelligheid....
De leden van de IRSC-België worden verwend! Na de bijzonder geslaagde Weense Balnacht (17 oktober jl.)
hebben ze een spetterend Kerst- en Nieuwjaarsdiner beleefd in ‘s Graevenhof in Schilde (13-12-2009). Het werd een
happening op hoog niveau. De dienstverlening door het personeel van ‘s Graevenhof was onberispelijk. De kok heeft
de aanwezigen écht verwend. Frank Mortiers, Jef Baetens en Nest Adriaensen hebben dansmuziek gebracht die allen
in vervoering heeft gebracht, niet alleen de danslustigen. Ze hebben immers ook Carla Schroyen schitterend begeleid
tijdens haar zangvoordracht. Bij dit optreden stond vooral violist Jef Baetens mee in de spotlights. Dergelijke feestelijke namiddag vergt veel overleg en voorbereiding.
De bestuursleden van de IRSC-België verdienen dan ook waardering en dank met hun activiteiten die ze
jaar na jaar herhalen, spelen ze ook een waardevolle maatschappelijke rol. Ze brengen mensen samen, laten hen
genieten van heerlijke muziek, geven hen de kans om hun hart te verwarmen aan de vele contacten met vrienden en
bekenden.
De IRSC-België zorgt voor sfeer én hartelijkheid. Dat was op 13 december ook weer zo! De aanwezigen hebben
kunnen genieten van een bijzonder stijlvol feest. In onze agenda van 2010 staan de activiteiten van de IRSC-België
al met stip genoteerd!!
Ida Campo & Hugo Van de Voorde

Verslag van “Grüsse aus Wien 31”
van zaterdag 6 en zondag 7 maart 2010 in deSingel te Antwerpen.
Sedert enkele jaren zijn wij lid van de Robert Stolz Club België VZW en zien wij steeds weer uit naar het jaarlijks
concert. Gisteren was dan DE dag. De “Blauwe zaal” van deSingel zat ongeveer nokvol. Allemaal muziek-liefhebbers
van het lichtere genre zoals wij.
In het programma vernemen wij dat het weer een veelbelovend concert gaat worden. En inderdaad het orkest
start met de ouverture uit “Der Zigeunerbaron” van Johan Strauss, ons voortreffelijk gebracht door het Robert Stolz
Promenade Orkest. Johan Straus was in het eerste deel present met zijn operette-aria’s uit “Eine Nacht in Venedig”
en “Die Fledermaus”. Van Paul Abraham genoten wij van 4 uittreksels uit “Viktoria und Ihr Husar”. En als afsluiter
van het eerste deel vergastte Carl Zeiler ons met zijn “Vogelhändler”.
Na de pause was er een selectie uit ”West Side Story” van Leonard Bernstein. En last but not least hadden wij
Robert Stolz met het orchestrale nummer “Ouverture” en de meezingers als ”Auf der Heide blühen die letzten Rozen”,
“Ich sing mein Lied”, “Die ganze Welt ist Himmelblau” en “Mein Liebeslied muss ein Walzer sein”, melodietjes die
in je geheugen blijven hangen en die je steeds weer zelf zit te neuriën.
Tussen de solisten door kregen wij ter afwisseling de “bloemenwals” van Tchaikowsky en de “Bolero” van Ravel
met sierlijk ballet door Linda Baclaine en Simon Van Heddegem.
Dit alles werd op een luchtige manier aan mekaar gepraat door René Vanderspeeten, terwijl het voltallig orkest
onder de vakkundige leiding stond van André Walschaerts, wat synoniem betekent voor kwaliteit. De solisten: bariton
Peter Thunhart, tenor Michaël Heim en de sopranen: Antoaneta Mineva en onze eigen Belgische trots: An Lauwereins
gaven aan het geheel de nodige glans.
Geen wonder dat wij voor een concert op dit niveau graag 1l0 km heen (- en terug) rijden!
Heel speciaal het bestuur en iedereen die aan de voorbereiding heeft meegewerkt danken wij voor hun niet aflatende
inzet om ieder jaar van dit concert een muzikaal juweeltje te maken.
Heel graag tot volgend jaar!
Felix en Henriette Vandoorne-Stevens, Izegem
BESTUUR:
Voorzitster:
Mevr. STANDAERT-DE GROOF Julienne
Tel. 015/20 48 78 - Fax 015/42 24 57 - Gsm 0473/78 12 13
Ondervoorzitter:
Dhr. DE BROUWER Roger
Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60
Secretaris & P.R.: Dhr. VAN EYKEN René
Tel. 015/32 37 56 - Fax 015/32 38 26 - Gsm 0477/20 76 91
					
E-mail: irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be
Penningmeester:
Dhr. MAES Jean-Pierre
Tel. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02
Bestuursleden:
Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette
Tel. & fax 015/42 36 42 - Gsm 0478/20 58 59
Dhr. WALSCHAERTS André
Gsm 0495/51 45 28
Mevr. MARIEN Frieda
Tel. 015/41 03 84 - Gsm 0475/93 41 70
Mevr. VAN SLAGMOLEN Denise
Fax 015/61 66 83 - Gsm 0498/04 31 93
______________________________________________________________________________________________
Webmaster:
Dhr. DEVYNCK Luc
Tel. & fax 015/21 27 14 - Gsm 0476/23 10 07
					
E-mail: luc.devynck@skynet.be
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Onze vereniging presenteert voor de 37ste maal haar jaarlijkse verenigingsreis
(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen en Praag
een droomreis

van woensdag 2 t/m donderdag 10 juni ‘10
•

Vertrek op woensdag 2 juni om 6.30 uur te Mechelen station,stoppen nog even in Berchem
(oud postgebouw) om 7.00 uur en rijden tot Ortenburg met de nodige stops voor koffie en
middagmaal waar we logeren in het hotel “Zum Koch” in de buurt van Passau en dit allemaal met een superdeluxeautocar.
• Na het ontbijt bezoeken we de Stift in Melk, rondleiding en middagmaal om dan langs de Wachau Wenen binnen te rijden. Logies en souper in het Parkhotel.
• Vrijdag na een lange nachtrust bezoek aan de stad Wenen met gids, de pleinen, de kerken,de paleizen... en middagmaal in de
typische Augustinerkeller. Na de noen bezoek aan het Burgtheater om dan ‘s avonds te genieten van een Iekker souper én concert in het Wiener Kursalon.
• De volgende dag staat een bezoek aan het Schloss Schönbrunn op het programma en het middagmaal hoog in Wenen op de Donauturm met ronddraaiend
panoramisch zicht. ln de namiddag concert in het Léharschloss met gastvrouw Hilda De Groote. En de dag kan niet meer stuk met de “Heuriger”
in Neustift am Wald: muziek, dans, lekker eten en dorstigen laven.
• Zondag vertrekken we, na een bezoek aan “Hundertwasser’, vanuit Wenen naar Praag; middagmaal in Klosterneuburg, logies en
souper in het Parkhotel te Praag. In de avond maken we een “lichttoer” door het nachtelijke Praag met gids.
			
• Het bezoek aan Praag zit wel eivol: maandag een eerste deel met het “gouden straatje”, kerk
St.Vitus, oude en nieuwe stad... na een middagmaal in een Praags restaurant hebben we een
vrije shoppingnoen... Na een lekker souper in ons hotel bezoeken we de “Laterna Magica”.
• We verwerken na het ontbijt een tweede luik van het Praags bezoek: joods kerkhof,
burcht, Karelsbrug, Kruittoren, Sint Jacob... dineren in “U Labati” vervolgen we onze
weg naar het Oudestadsplein met de astronomische klok,
Wesceslauwsplein, Representatiehuis... om ‘s avonds te souperen op een
boot: Praag vanop het water!
• Ja , a a n a l l e s ko m t e e n e i n d , o n t b i j t , g e p a k t e n g e l a d e n r i c h ting... thuis. Een mooie stop in Vohenstrauss en ‘s avonds, na enkele
lekkere kopjes troost, aankomen aan de romantische Strasse in Rothenburg o/d Tauber in het hotel “Zum Rappen”. Gezellig
souper en voor wie wil.. rond 21.30 uur de Nachtwacht...
• D o n d e r d a g ve r t r e k k e n w e d a n n a a r B e l g i ë , e e n a f s c h e i d s d i ner in Bingen, om hopelijk rond de klok van 20 à 20.30 uur (afhankelijk
van dr ukte op de weg) veilig thuis te belanden zodat we fam i l i e, v r i e n d e n e n ke n n i s s e n k u n n e n ve r t e l l e n wa t z i j , d e t h u i s bl i j vers, allemaal hebben gemist... en hoeveel vrienden we hebben bijgekregen!

Telefonisch boeken bij Mariette Hautman 015/42 36 42 of gms 0478/20 58 59 of
Maes J.P. 015/41 06 05 of J. Standaert 015/20 48 78.
Schriftelijk inschrijven met inschrijvingsformulier in deze “REPORT”.

REISSOM:
€1.150 p.p./vol persion in kamer van twee personen +€150 p.p. in kamer van één persoon
47 beschikbare plaatsen
Eveneens in de prijs inbegrepen:
• alle ingangen, de gidsen en concerten • reis/bijstandverzekering
Niet inbegrepen in de prijs: • alle dranken
INSCHRIJVEN
Om iedereen gelijke kansen te geven: De inschrijving gebeurt met het inschrijvingsformulier dat in deze REPORT
zal verschijnen. Samen met de inschrijving moet het voorziene voorschot betaald worden. Dan pas is de inschrijving
officieel. Elke medereiziger moet betalend lid zijn van de IRSCB vzw zijn, lidgeld 2010 voldaan (25 Euro).
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten nu op rekeningnummer IBAN: BE39 9794 3564 7819 & BIC: GEBABEBB van
I.R.S.C.B. vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen. Voor de betaling van het saldo ontvangt u een schrijven van onze club. Door
het betalen van het voorschot, bevestigt dit dan pas uw officiële inschrijving.

ZEER BELANGRIJK BERICHT
Vanaf 01-01-2010 worden de bankrekeningnummers in gans Europa aangepast. Hieronder onze bankrekeningnummers in gebruik:
1. Voor de CONCERTEN
: 001-4778596-64 wordt dus > IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB
2. Voor alle andere betalingen : BRUNCH - LIDGELD - BAL - GALA DINER - PROSIT WIEN:
		
: 001-5210633-63 wordt dus > IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
BEWAAR DEZE NUMMERS ZORGVULDIG.			
Het bestuur
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Mededeling
Langs ons clubblad REPORT wordt u 4 maal per jaar op de hoogte gehouden van al onze activiteiten en
andere mededelingen die van belang zijn. Mogen wij er toch ook op wijzen dat onze vereniging over een
WEBSITE beschikt en we hebben ook een “webmaster” die alles, op zeer professionele wijze, op onze
website aanpast. Alle mededelingen daarop moeten eerst wel de goedkeuring
krijgen van het bestuur, wat logisch is. Ga eens kijken wat onze website
allemaal te bieden heeft: WWW.IRSC.BE
Alle mogelijke ideeën of voorstellen, mogen aan ons doorgespeeld worden.
Bedankt en veel kijk- en leesgenot.

Nog even dit: zouden al onze leden die over een email adres beschikken
dit willen doormailen naar ons: irsc@skynet.be.
Wij gaan naar een toekomst die er anders uit zal zien, zodat ook wij ons daarop moeten voorbereiden.Wij
vertrekken van NUL. D.w.z. niet denken mijn email adres kennen ze al, neen. Geef ons een nieuw mailtje
en alles is voor mekaar. Wij danken u daarvoor.							
Het bestuur.

Onze geplande activiteiten in 2010
25 april 2010
2 t/m 10 juni 2010
29 augustus 2010
17 oktober 2010
20 en 21 nov. 2010
12 december 2010

PROSIT WlEN, onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
Onze jaarlijkse verenigingsreis naar Wenen & Praag
Onze jaarlijkse BRUNCH in Ter Roest-Buggenhout
Onze jaarlijkse WIENER DANSNAMIDDAG in De Basiliek te Edegem
Ons 3de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
Ons prachtig KERST- en NlEUWJAARSDINER in het ‘s Graevenhof te Schilde

Lees aandachtig ons clubblad REPORT. Daar komen alle details in voor die activiteiten.

Overlijdensberichten
Men meldt ons het overlijden van ons trouw lid

de Heer Frans

RAMPAERT

Levenspartner van Mevrouw Maria Geerts. Dit gebeurde op 19 januari 2010.
De Heer Rampaert was 82 jaar.
Het bestuur heeft zijn innige deelneming betuigd.

~~~~~~~~~~~
Met droefheid moeten wij jullie het overlijden melden van ons lid

Mevrouw Elza

VERHAEGEN

Weduwe van de Heer Julius Joris Pauwels.
Geboren te Battersea (UK) op 16 maart 1917 en overleden te Antwerpen op 28 januari 2010.
Het bestuur heeft haar medeleven betuigd aan haar nabestaanden.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER “PROSIT WIEN”
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving aub!!!!

op ZONDAG 25 APRIL 2010 - 13 tot 19 uur

Feestzaal-Hotel DE BASILIEK, Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) 2650 Edegem
Naam:

........................................................................................................................................................................................................

Voornaam:

........................................................................................

Straat: ............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................ Telefoon: ........................................................................................
schrijft in met .......................................... personen. €55,00 x ...................... = €...............................................................
samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr.
Handtekening,
001-5210633-63 of IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
van I.R.S.C, Befferstraat 17, 2800 Mechelen,
Tel. 015/20 48 78, fax 015/42 24 57 of tel. 015/32 37 56, fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91 of irsc@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen & Praag”
van 2 tot en met 10 juni 2010
Naam: ............................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
Geboortedatum: ....................................... Medereiziger (die de kamer deelt, indien apart adres) • Geboortedatum medereiziger: ...........................................
Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
Kamer: O éénpersoonskamer (€1.300p.p.)
O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€1.150p.p.)
Ik neem de autocar te: O Mechelen station			
O Berchem station kant Post 		
Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. volgt van I.R.S.C., Befferstraat 17 te 2800 Mechelen bij de
inschrijving. Rekeningnummer IBAN: BE39 9794 3564 7819 & BIC: GEBABEBB
Handtekening,
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van de uitnodiging tot betaling hiervan.
p.s. geboortedatum vermelden aub voor reis/bijstandverzekering!!!
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57 • Gsm 0473/78 12 13 • Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER “BRUNCH”
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving aub!!!

ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 om 12 uur

in de Feestzalen “Salons Ter Roest” Kamerstraat 50, 9255 Buggenhout
Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: .......................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ...............................................
Postnummer: ......................... Gemeente: .................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................................
schrijft in met .......................................... personen. €50,00 x ................. = €................................................
Ik neem de autocar te
O Berchem station NMBS (oud Postgebouw - Borsbeek brug Singel) 11u00
(O schrappen wat niet past)
O Mechelen Station NMBS 11u30
Terug bus 17u30
Autocar: €12,00 x ................. = €...............................
Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr.
Handtekening,
001-5210633-63 of IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
van I.R.S.C, Befferstraat 17, 2800 Mechelen,
Tel. 015/20 48 78, fax 015/42 24 57 of tel. 015/32 37 56, fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91 of irsc@skynet.be
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“Salons Ter Roest”

Feestzalen
is een complex
met 3 mooi ingerichte zalen voor 200 tot 400 personen.
Kamerstraat 50 - 9255 Buggenhout, Tel. 052/33 62 34 - Fax 052/33 61 49
Elke zaal heeft zijn eigen charme en uitstraling.
Ook bij het meestal groot aantal gasten slaagt men er bij “Salons Ter Roest”
steeds in om culinair verfijnde gerechten op tafel te brengen.
•
•
•
•
•
•

* BRUNCH *

Elke zondag BRUNCH om
Centrale ligging - gemakkelijk bereikbaar
12 uur met aperitief, verfijnd royaal assortiment van een uitgebreid voorgerechten
2 ruime privé parkings
soep - hoofdgerechten - kaas en desserten buffet met koffie.
2 pergola’s
UITSLUITEND RESERVATIES
2 zomerterrassen
HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S
Verzorgde vakkundige bediening JUBILEA
- SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN - VERGADERINGEN MET ONTBIJT,
Kwaliteit - sfeer - klasse
enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!!
GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

‘t PREUVERKE

Wij zijn fier uw partner te zijn voor de 21ste eeuw.
U wenst een eigendom te kopen of te verkopen,
wij zijn uw professionele garantie!

DELICATESSEN

Leopoldstraat 107
2800 Mechelen
Tel./Fax 015/43 65 00

Wij kunnen het vast goed met elkaar vinden.

• Uw adres voor Champagne,
Crémants de Bourgogne, Franse wijnen, Porto,...
• Uw adres voor een ruime keuze aan delicatessen, wildpasta’s, kaas-, tapasschotels,...
• Uw adres voor de verzorging van Uw feestelijkheden.
• Persoonlijke bediening voor een tevreden klant.
Kom, proef en overtuig Uzelf!!!

Vastgoed Verschueren bvba
Tel. 015/21 21 21
Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen

Mededelingen van bevriende verenigingen.
AUSTRIA FREUNDE

SERVUS

Van 23 t.e.m. 25 april heeft
het “25ste AUSTRIA FESTIVAL &
VAKANTIEBEURS” plaats

Op 17 april om 18u30 heeft
een “Vienna Magical Violins
Event” plaats
in het Cultuurcentrum Mechelen
(Minderbroerdersgang 5)

in zaal EXTRA TIME

Muziek van Mozart tot... The Beatles & Abba.
Deelnameprijs: 57 Euro p.p. (excl. dranken)

(Louisalei 24 te 2660 Hoboken)

Zij vieren tevens hun 35-jarig bestaan.
Info: AUSTRIA FREUNDE tel. & fax 03/440 88 36

Verantw. Uitg. Mevr. Standaert, Voorzitter I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen

Info: SERVUS tel. 015/33 11 03
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Daniels Printing Solutions 0476/60 28 38

