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REPORT

België - Belgique
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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

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal,
DESGUINLEI 25 - Antwerpen

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 32
Beiden in matineevoorstelling

op ZATERDAG 12 MAART 2011 om 16 uur en op
ZONDAG 13 MAART 2011 om 15 uur.

Georganiseerd door de Internationale Robert Stolz Club België v.z.w. met het Groot Robert Stolz
Promenadeorkest o.l.v. André Walschaerts, ballet solisten Linda Baclaine en danspartner

Marta BERETTA

Sebastian REINTHALLER

Elisabeth FLECHL

Willem VAN DER HEYDEN

André WALSCHAERTS

René VANDERSPEETEN

mezzosopraan

tenor

sopraan

tenor

dirigent

presentator

Solisten:

Dirigent:

Sebastian Reinthaller, tenor (Wenen)
Elisabeth Flechl, sopraan (Wenen)
Marta Beretta, mezzosopraan (Italië/België)
Willem van der Heyden, tenor (België)

André WALSCHAERTS, (België)
(de dirigent die Helmut Lotti
begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:

Ballet:
Linda BACLAINE en danspartner, (België)

Linda BACLAINE
ballet

René VANDERSPEETEN
het vroegere boegbeeld van de BRT

Ingelegde autocars, alléén op zondag: 12,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)
Diest: Leuvense Poort • Aarschot: Kristus Koning kerk
Mechelen: Station N.M.B.S. • Kortrijk: Oprit Oost
Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola		
Gent: Afrit Gentbrugge E17 (onder viaduct Brusselsestwg)
Scherpenheuvel: Boemelke			
Waregem: Flanders Field • Meulebeke: Goethalsplaats - standbeeld
Voor alle inlichtingen van de Vlaanders > Mevr. Jetje Reyniers Gsm 0474/10 75 38 De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!

						
					

Inkom: 45 - Lidgeldbetalende leden 32 • Om organisatorische redenen betalen bij bestelling!!!
>>>>>>>> LEDEN: Gelieve uw kaarten NU te bestellen!!!!!
Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Fax 015/32 38 26 • Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91
Betalen IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB van I.R.S.C. vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN
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Bestuursmededelingen
1.

D aarmee zit het 1

decennium van de 21ste eeuw er op. Hopelijk kunnen jullie terugblikken
op een goed verlopen jaar. Als vereniging hebben wij een mooi jaar achter de rug. Dank zei jullie
allemaal. Iedereen heeft daartoe bijgedragen, elk op zijn manier.
ste

W ij zullen met even veel moed het nieuwe jaar inzetten. Dit met een ver-

nieuwde ploeg, zoals jullie hebben kunnen vaststellen.
Vanwege onze voorzitster en gans ons bestuur wensen wij jullie voor het nieuwe jaar het
allerbeste toe. Dat de meeste van jullie wensen en dromen mogen uitkomen.

Een VROLIJK KERSTFEEST en een GELUKKIG NIEUWJAAR l!!!
2.

T er gelegenheid van de jaarwisseling is er niet alleen de “wensen” die worden uitgewisseld, maar zijn er

ook sommige kleine taken te verwezenlijken. Eentje daarvan is “HET LIDGELD”. Bedrag e30 per gezin.
In deze REPORT vindt U, traditiegetrouw, een overschrijving om deze taak echt naar behoren te vervullen. Jullie
hebben zeker gemerkt dat we in 2010 de verminderingen op de inkomprijs van onze concerten gevoelig
hebben verhoogd. Dit om diegenen die hun lidgeld trouw betalen toch wat te belonen.

B este Robert Stolzclubvrienden,stel dit niet uit. Voor uw vereniging is dit van cruciaal belang om te overleven.

Wij rekenen op een massale medewerking en danken u daar dan ook oprecht voor.

3.

W e kunnen het echt niet laten, maar we willen jullie allemaal zeer oprecht nogmaals bedanken voor het

enorme succes dat we hadden met onze WIENER PARADE in Mechelen.Voor de 1ste maal waren wij volledig uitverkocht. De zondag al 4 maanden en de zaterdag reeds 2 maanden voor het concert. PROFICIAT aan ALLEN!!!!
Maar laten wij met onze beide voeten op de grond blijven. Nu staan we voor een GROTE UITDAGING: onze
GRÜSSE AUS WIEN 32. Velen hebben reeds hun plaatsen laten reserveren. Een oproep aan de achterblijvers.Aarzel
niet langer en bel of mail ons. Ook daar zouden wij de Blauwe Zaal van deSingel graag goed gevuld zien. Maar
deSingel is 21/2 keer de Mechelse stadsschouwburg. Reken maar..... Breng vrienden, kennissen, buren of familie
mee. Zij zullen het zich zeker niet beklagen.
Gelukkig kunnen wij op een zeer trouw publiek rekenen.
Het voltallig bestuur.
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 23
Dhr. FRUYT Jos		
Tel. 015/34 47 68 - Gsm 0495/36 86 54
______________________________________________________________________________________________
Webmaster:
Dhr. DEVYNCK Luc
Tel. & fax 015/21 27 14 - Gsm 0476/23 10 07
					
E-mail: luc.devynck@skynet.be
______________________________________________________________________________________________
Medewerkster:
Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen)
Tel. 056/61 41 12 - Gsm 0474/10 75 38
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30 ste Prosit Wien
in onze goed bereikbare locatie
FEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK
Trooststraat 20-22 (gemeenteplein), 2650 Edegem
op

ZONDAG 10 APRIL 2011
van 13 tot 19 uur - deuren 13 uur muziek vanaf 14 uur

Diner Dansant-Ensemble
Frank Mortiers en
Jef Baetens (vioolbegeleiding)

Een spetterend
lentefeest!

MENU
Aperitief

Zeevruchtencocktail
Avocado

Kervelroom

Lamsfilet met graantjesmosterd, duo
van boontjes en dauphineaardappeltjes

Korfje met vanille-ijs, fruitsla
Rode vruchtencoulis
Mokka en Antwerpse Handjes

Water op de tafels, 1/2 witte & rode wijn
per persoon inbegrepen

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.

Deelname in de kosten: €55,00
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 en betaling met overschrijving op rek. nr.
IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
van Int. Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

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.
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VERSLAG 33ste WEENS BAL van 17 oktober 2010
Op 17 oktober 2010 onder mooi herfstweer, begaven onze STOLZ vrienden zich vol
verwachting naar Edegem, voor hun jaarlijks Weens bal.
Fijn uitgedorst betraden zij de prachtige zaal van het hotel DE BASILIEK en dit onder
het waakzaam oog van onze voorzitster Mevr. Standaert welke er zichtbaar van genoot.
Met een heerlijk geestrijk drankje in de hand, werden door keurige bestuursleden onze
plaatsen aangewezen.
Om 15 uur startte het dansensemble Frans Mortiers met Nest Adriaensens (zang-gitaar)
Jef Baetens (viool), met een pareltje van muzikaal genot, voor eenieders oor. Onze verwachtingen werden niet teleurgesteld. Wij lieten ons allen in vervoering brengen.
De vreugde welke de aanwezigen uitstraalden en het talrijk bezoek van de dansvloer,
waar stralende klanken de paren over de dansvloer lieten zweven, bewezen dat iedereen ten volle genoot. Wij danken
dan ook Mevr. Standaert en haar bestuursleden, voor deze weerom prachtige namiddag.
Met onze diepgewortelde liefde voor Weense muziek, missen wij echter nog steeds het doorslaggevend Weens karakter
van op de bals van Dhr. Walter Van der Smissen en wij willen hier dan ook nog even aan hem terugdenken en dit met
veel spijt. Hij is werkelijk onvervangbaar.
Maar de jaren gaan verder, herinneringen blijven. Wij misten, ook onze secretaris Dhr. René Van Eyken en echtgenote, wij hopen hun spoedig in ons midden te ontmoeten.
Aan de initiatiefnemers en het bestuur van de Robert Stolz Club een proficiat voor weerom een prachtige verwezelijking. Wij hebben het weerom fijn gevonden om er bij te zijn.
Frans Cotteleer

IRSC

VERSLAG 12de BRUNCH van 29 AUGUSTUS 2010
‘t Werd meer een blij weerzien in de ontvangstruimte van de Salons
TER ROEST in Buggenhout: er werd begroet, gekust, gelachen, geklonken
en verteld door onze leden, tot de stem van René ons via een toonladder van
componisten aan de dis noodde.
Na een overzicht van de op handen zijnde festiviteiten, die René met
zijn gewone welsprekendheid uit de doeken deed en een hulde aan de gewaardeerde orkestleider André Walschaerts, hebben we voor de l2de maal
van de prachtig geschikte heerlijkheden van de chef van Ter Roest mogen
genieten. Zoals gewoonlijk weer zo uitnodigend uitgestald, dat men geen
ogen genoeg had om een keuze te maken uit alles wat zee en land te bieden
heeft.
De muzikale begeleiding, nu niet meer door Stephan Claeys, maar vandaag machtig vertolkt door de pianist Dirk
OTTOY en de violist Roman CROULBEOSKY, deed ons des te meer van al dat lekkers genieten.
Veel te vlug werd het tijd om afscheid te nemen.
Handen schudden, kusjes en tot weerzien op volgende activiteiten van onze geliefde club: de Robert STOLZ
c1ub.
Marcelle Verbeiren-Sacré

Overlijdensbericht
Het overlijden werd ons gemeld
van de geliefde Weense pleegmoeder
van onze zeer gewaardeerde coloratuur-sopraan
Terumi Shima (Japan)

Mevrouw Emmy

Rosner geb. Tychy

Geboren op 18 april 1939
en overleden op 29 december 2009.
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Onze vereniging presenteert voor de 38ste maal haar jaarlijkse verenigingsreis
(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen en Boedapest
een droomreis

van woensdag 18 t/m donderdag 26 mei ‘11
•

Vertrek op woensdag 18 mei om 6.30 uur te Mechelen station NMBS, stoppen nog even
in Berchem om 7.00 uur, kant oud postgebouw. Met de nodige haltes voor koffie en
middagmaal bereiken we Ortenburg (bij Passau) waar we logeren in het hotel “Zum Koch” en dit allemaal met een superdeluxeautocar.
• Donderdag, na het ontbijt, vertrek naar Boedapest. Onderweg bezoek aan Mayerling, middagmaal in Göttesbrunn (Wienerwald) en na
de nodige drankjes komen we aan in ons hotel “Silvanus” in Visegrad. Drie nachten logies!
• Vr ijdag bezoeken we Boedapest: de Zeven Br uggen, het par lement, de Matthiasker k, het Vissersbastion,
het Koninklijk Paleis... koffie bij Gerbera’s Városliget... lunch in Fortuna en... een avond vol folklore. Boedapest by Night.
• Zaterdag marktdag en vrij shoppen. Middagmaal in een typisch restaurant... de Hongaarse Puszta wacht op ons... egészségére.
• Zondagmorgen bezoek aan het Heldenplein, koffie in New York (teletijdsmachine). Brunch in Gundel. Daarna vertrek naar Wenen met
logies in Ananas.
• Maandag: Renate, onze gids, Wenen binnenste buiten. Augustinerkeller en effe vrij voor shopping. Daarna muzikaal Wenen: het
		
Kursalon, souper gevolgd door een concert.
•
Dinsdag: Opera! Middagmaal in Schottenring. En dan naar het mooie
Léharschlöss met concert. Daarna “Im Alte Schmiede” mit Katia, de
Heuriger, Neustift am Walde...
• Woensdag: Adieu mein Wein tot in Passau. Rathauskeller om te eten.
Richting Rothenburg ob der Tauber, Hotel “Rappen”. Logies met avondmaal. Wie zich fit voelt: de Nachtwacht.
• Donderdag: Huiswaarts langs Bingen, Restaurant “Krone”, afscheidceremonie met verslag door... Thuis na 20 uur....
Telefonisch boeken bij Mariette Hautman 015/42 36 42 of gsm
0478/2058 59 of Maes J.P. 015/41 06 05 of J. Standaert 015/20 48 78.
Schriftelijk inschrijven met inschrijvingsformulier van deze
“REPORT” januari 2011.

REISSOM:
€1.200 p.p./vol persion in kamer van twee personen +€150 p.p. in kamer van één persoon
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 de
REPORT 2011/Nr 1 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,
lidgeld 2011 voldaan (30 Euro).
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten vóór 20 februari 2011 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.

Belangrijk voor U!!!

W eet U? Indien U in 2011 uw e30 (per gezin) lidgeld betaald, dan zal U alleen al voor onze concerten

e40 uitgesparen. Mis deze kans niet!!!! Zeker doen!!!					

Het bestuur.

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 2011
zaterdag 12 maart
zondag 13 maart
10 april 2011
18 t/m 26 mei 2011
28 augustus 2011
16 oktober 2011
19 en 20 nov. 2011
11 december 2011

GRÜSSE AUS WlEN 32
Om 16 uur in deSingel te Antwerpen
GRÜSSE AUS WlEN 32
Om 15 uur in deSingel te Antwerpen
PROSIT WlEN
Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
Onze jaarlijkse Verenigingsreis Wenen & Boedapest
Onze jaarlijkse BRUNCH
in Salons Ter Roest-Buggenhout
Ons jaarlijks WIENER BAL
in Hotel De Basiliek te Edegem
Ons 4de 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.

INSCHRIJVINGSFORMULIER “PROSIT WIEN”
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving aub!!!!

op ZONDAG 10 APRIL 2011 - 13 tot 19 uur

Feestzaal-Hotel DE BASILIEK, Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) 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)
Handtekening,
Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr.
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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INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 32”
op ZATERDAG 12 MAART 2011 om 16 uur
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ........................................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................... Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ........................................................................................................................ Telefoon: .................................................................................
Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

12/03/2011 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... 			
(Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie

Handtekening

Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving!
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 32”
op ZONDAG 13 MAART 2011 om 15 uur
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen

Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ........................................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................... Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ........................................................................................................................ Telefoon: ..................................................................................
Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

13/03/2011 om 15 uur........................................ kaarten x €45,00 = ...........................................................
(Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie
Ik stort tevens €12,00 per persoon voor de autocar = .................................. (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te (kleur het bolletje) 		
Handtekening
O Diest (Leuvense Poort) O Gent (Afrit Gentbrugge E17 onder viaduct Brusselsestwg)
O Mechelen (Station)		
O Kortrijk (Oprit Oost)
O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola) O Scherpenheuvel (Boemelke) O Waregem (Flanders Field)		
O Meulebeke (Goethalsplaats - standbeeld)
O Aarschot (Kristus Koningkerk)

Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving!
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen & Boedapest”
van 18 tot en met 26 mei 2011
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 (€1.350p.p.)
O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€1.200p.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
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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

Mededeling van Muziektheater Brasschaat
Zij spelen in 2011 de operette:
EIN WALZERTRAUM (Walsdroom)
van Oscar STRAUSS. !
Met zijn vele bekende melodieën als ”Leise, ganz leise”,
“Temp’rament”, “Piccolo-duet” e.v.a., is dit een typische
Weense operette met een luitenant (Glenn Desmedt) die een
gedwongen huwelijk aangaat met prinses Helene (Els Verhoeven) en er in zijn huwelijksnacht er uit trekt om samen
met zijn vriend Montschi en met de dames van een Weens
damesorkest de bloemetjes buiten te zetten. Een leuke geschiedenis, met veel humor en meeslepende muziek.
Zij treden op in verschillende locaties in het Antwerpse.
Info en voorwaarden: www.muziektheaterbrasschaat.be of
telefoon 03/636 23 19. Vergeet niet te melden dat u lid bent
van de Robert Stolzclub.

Verantw. Uitg. Mevr. Standaert, Voorzitter I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
I.R.S.C. België is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor al zijn activiteiten.
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Daniels Printing Solutions 0476/60 28 38

