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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN
irsc@skynet.be • www.irsc.be • Ondernemingsnummer: 0412.128.452

®

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

33 Prosit Wien
ste

®

met het Diner Dansant-Ensemble
Frank Mortiers, Nest Adriaensen
& Jefke Batens (vioolbegeleiding)

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

ZONDAG 27 APRIL 2014
van 13 tot 19 uur - deuren 13 uur - muziek vanaf 14 uur

Een spetterend lentefeest!
Menu
Aperitief met aangepaste hapjes

Hawaiiaanse zeevruchtencocktail

Aspergeroomsoep met kervelpluksels

Kalfszadel sausje van belgisch abdijbier,
zuiders groentenbrochetje,
Parijse nootjes

Vanille-ijs met warme krieken
Aangepaste wijnen en water
tot en met de hoofdschotel.

Niet-leden: €60,00
Lidgeldbetalende leden: €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.

Ons JUBILEUM CONCERT • Wees erbij op 28 september • 45-jaar IRSC
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Bestuursmededelingen

W

ij hebben de indruk dat er toch nog een aantal leden zijn die hun lidgeld nog niet in orde
gebracht hebben voor 2014.
Kan dat? Kijk het eens na!!! U weet dat dit voor van zeer groot belang is om de kosten te helpen dekken.
Investeer deze 30 € per gezin en u doet er veel profijt aan. Komt u met 2 naar onze GRÜSSE AUS WIEN, dan
spaart u reeds 2 x 13€ = 26€. Dat zegt toch meer dan genoeg.
Dus, beste leden, wij rekenen op U. Bedankt.
Het bestuur.

Wij doen ons uiterste best om buiten onze concerten ook nog gezellige dagen in te richten.

Zo o.a. onze PROSIT WIEN in Edegem en onze BRUNCH in Buggenhout.
Beste vrienden, vergeet niet dat het jullie zelf zijn die het aangenaam maken. Maar dan zouden jullie moeten
zorgen dat de bezetting groter is dan de vorige jaren. Het is een enige gelegenheid om vrienden te leren
kennen of “beter” te leren kennen. Hou die data vrij en zorg dat U erbij bent.
Het bestuur

Onze geplande aciviteiten in 2014
27 april 2014
11 t.e.m. 19 juni 2014
24 augustus 2014
28 september 2014
8 en 9 november 2014
14 december 2014

PROSIT WlEN • Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
Onze 42ste Verenigingsreis
Wenen - Ljubljana (Slovenië)
Onze jaarlijkse BRUNCH
in Salons Ter Roest te Buggenhout
JUBILEUM CONCERT
45 jaar IRSCB deSingel te Antwerpen
ste
Ons 8 dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
KERST- en NlEUWJAARSDINER in ‘s Graevenhof te Schilde

P.S.: In ons jubeljaar is er dus geen Wiener Dansnamiddag (Weens Bal), wegens een te druk programma,
voor meer informatie raadpleeg onze website www.irsc.be,
email naar irsc@skynet.be pf bel 015/32 37 56, gsm 0477/20 76 91.

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

Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette

Tel. & fax 015/42 36 42 - Gsm 0478/20 58 59

Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen)

Tel. 056/61 41 12 - Gsm 0474/10 75 38

Bestuurslid:
Medewerkster:

(reisleidster van onze jaarlijkese verenigingsreis)
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ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014 om 12 uur
organiseren wij voor de 16de maal een

BRUNCH

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

Muzikaal opgeluisterd door
Frank Mortiers en Jefke Batens (vioolbegeleiding)
INKOMPRIJS: €58,00
Jaarlijks lidgeldbetalende leden:
€55,00
(alle dranken inbegrepen)
Wij voorzien een autocar vanuit ANTWERPEN en MECHELEN, €12,00
Berchem station NMBS (oud Postgebouw Borsbeek brug): 11u00
Mechelen Mac Donald’s (Rode Kruisplein): 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. BE40 0015 2106 3363 - BIC: GEBAEBB
van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving aub!!!!
AANDACHT:
Inschrijven tot uiterlijk 10 augustus 2014.
Ook de betalingen moeten binnen zijn tegen 10 augustus.
Afzeggen kan tot en met 18 augustus.
Vanaf 19 augustus worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd!!!

Belangrijk voor U!!!

W eet U? Indien U in 2014 e30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten
e42 uitgespaard had. Mis deze kans niet!!!! Zeker doen in 2014!!!

Het bestuur.
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Onze verenigingsreis

O

nze JAARLIJKSE WENENREIS zal dit jaar iets gans speciaals zijn.
Onze reisleidster “Mariette” heeft dat weer prachtig gedaan. Maar er zijn nog enkele plaatsen open. Hebt u
nog niet meegedaan? Neen? Dan moet U dat zeker eens doen. Enig!!!
Vraag het maar aan onze “habitués”. Bel gerust naar Mariette of een ander bestuurslid en dat komt in
orde. (zie contactgegevens op pag. 2 van deze Report).

Onze 42ste verenigingsreis naar
(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen • Ljubljana

van woensdag 11 t/m donderdag 19 juni 2014
• Vertrek vanuit Mechelen om 6u30 station en stop te Berchem om 7u00 kant oud postgebouw om na enkele stops in Spessart te
middagmalen en dan logies te bereiken “Zum Koch” in Ortenburg.
• De volgende dag bezoeken we Ybbs, de waterwerken, met gids gevolgd door middagmaal en zijn we ‘s avonds in Wenen in het
beroemde “Parkhotel”.
• Bezoek aan Wenen met gids, gevolgd door middagmaai in Augustinerkeller om na de middag te ‘free shoppen’.  Dezelfde avond
hebben we een stijlvol souper in het ‘Kursalon’ gevolgd door een Weens concert.
• Zaterdag bezoeken we -na ontbijt- ‘Theater an der Wien’ en de ‘Naschmarkt’. Middagmaal in ‘Sperl’, daarna concert (nieuw talent)
in het “Léharschloss” om dan -in de beste stemming- een “Heuriger” mee te maken “im alte Smiede” in Neustift am Wald..... wie
sagt oder spielt etwas ?
• In Wenen bezoeken we “Schönbrunn” of het Wagenpark of nemen we het treintje? Middagmalen in de ‘Orangerie’ en weg zijn
we naar... Ljubljana.
• Maandag bezoeken we Ljubljana met gids, bezoeken we de opera en andere bezienswaardigheden om dan -effe uitblazen- te
souperen met een folklore-avond.
• We vertrekken naar ‘Postonja’, grotbezoek met treintje, dineren in Bauernhof,
bezoek Lipica... paardenvoorstelling... souper in ‘t hotel.
• Woensdag... vertrek naar Rotenburg o/d Tauber, dineren in Rosenheim/
Irschenburg en nemen logies in hotel “Rappen” met mogelijkheid tot
‘Nachtwacht’.
• Donderdag rijden we huiswaarts , afscheidsdiner in Bingen ‘Kröne’ om veilig
thuis te komen in Berchem en Mechelen
... ‘sag leise zum Abschied’ ....
Wie wil een verslagje maken tijdens de reis?
We zijn thuis rond 20u00 in Berchem en 30 min. later in Mechelen (onder voorbehoud)....
Boeken kan bij Mariette 015/42 36 42 of gsm 0478/20 58 59 of bij J.P. Maes 015/41 06 05 of bij Mevrouw Standaert 015/20 48 78.
Verplicht inschrijven met inschrijvingsformulier zie verder in deze REPORT.

REISSOM:
€1.300 p.p./vol pension in kamer van twee personen +€200 p.p. in kamer van één persoon.
De prijzen van de reis van verleden jaar kunnen dezelfde blijven, ondanks de levensduurte zijn wij er in
geslaagd de prijzen te behouden ten voordele van onze leden.
Eveneens in de prijs inbegrepen:
• alle ingangen, de gidsen en concerten  • reis/bijstandverzekering
Niet inbegrepen in de prijs: • alle dranken met eventuele fooien (10%)
INSCHRIJVEN
Om iedereen gelijke kansen te geven: De inschrijving gebeurt met het inschrijvingsformulier dat in de
REPORT 2014/Nr 1 zal verschijnen. Samen met de inschrijving moet het voorziene voorschot betaald
worden. Dan pas is de inschrijving officieel. Elke medereiziger moet lid zijn van de IRSCB vzw, lidgeld
30,- Euro 2014 voldaan.
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 bij inschrijving op rekeningnummer IBAN: BE95 6528 2011 3258 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.
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Jubileumconcert

O

ns jubileumconcert van 28 september in de Blauwe zaal van deSingel kent reeds een mooi succes.
Maar er zijn nog altijd een pak kaarten ter beschikking daarvoor. Aarzel niet om daar op in te schrijven. U
hoeft niets op te sturen.
BEL of MAIL gewoon naar 0477/20 76 91 of 015/32 37 56 en mail: irsc@skynet, is veel vlugger en efficiënter.
Op ons jubileumconcert wordt er een glaasje schuimwijn aangeboden NA het concert en enkele hapjes om
van te smullen. Dat allemaal “ter plaatse”.
Dus: ZORG DAT U ER BIJ BENT.
Het bestuur

Internationale Robert Stolz Club België

vzw

45

stelt voor in het

Kunstcentrum
“de Singel”

jaar

1969

~

Blauwe Zaal

2014

Desguinlei 25 te Antwerpen

JUBILEUM VIERING

met het koor OMNIA CANTICA uit Zaventem, koordirigenten: Valeer De Vlam en Jeffrey Dirix,
het Groot Robert Stolz Promenadeorkest o.l.v. André Walschaerts
en ballet choreografie door Linda Baclaine

op ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014 om 15 uur

Sebastian
REINTHALLER

tenor / Kammersänger (Wenen/Baden)

Elisabeth
FLECHL
sopraan (Wenen)

André
WALSCHAERTS
dirigent (België)

René
VAN DER SPEETEN
presentator (België)

Ingelegde autocars: €12,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)
Diest: Leuvense Poort • Aarschot: Kristus Koning kerk • Mechelen: Mc Donald’s (Rode Kruisplein) • Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola
De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!
Voor alle inlichtingen van West-Vlaanderen > Mevr. Jetje Reyniers Tel. 056/61 41 12 of Gsm 0474/10 75 38

Inkom: 50 - Lidgeldbetalende leden 35 • Om organisatorische redenen betalen bij bestelling!!!
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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Bestuursmededeling

2014!!!

Het is zo ver. Het is 45 jaar geleden dat de jonge Mechelaar, Mark Standaert,op
verzoek van de grootmeester zelf, Robert Stolz, het initiatief nam en de “INTERNATIONALE ROBERT STOLZCLUB BELGIE vzw” oprichtte. Het was september/oktober 1969.
De club, uw club, heeft sindsdien een ganse weg afgelegd. Er waren uiteraard hoogtepunten en succesperiodes. Maar soms hadden we af te rekenen met een tegenvaller. Het is reeds van in 1997 geleden dat er een
serieuse bestuursuitbreiding heeft plaats gevonden. Sindsdien zijn er reeds verschillende van hen overleden
of hebben om gezondheidsredenen hun bestuursfunctie moeten neerleggen. Langs deze weg een oproep
aan eventuele kandidaten die ons bestuur willen vervoegen en bereid zijn van belangeloos heel wat werk op
te knappen om onze vereniging levendig te houden. ”Op de hoogte van computerwerk” is ten zeerste aan te
raden. Mechelen of zijn omgeving is de ideale plek, daar we regelmatig vergaderen, maar ook overleg plegen
met mekaar en zaken moeten bespreken met anderen. Grote afstanden afleggen is dan niet zo opportuun.
Interesse? Bel ons!!

Verslag v/h Kerst- en Nieuwjaarsdinner (15-12-2013)

Op

15 december jl. organiseerde de IRSC het jaarlijkse Kerst- en Nieuwjaarsdiner-dansant in de
salons van ‘s Graevenhof in Schilde. Het werd eens te meer een spetterende, feestelijke namiddag. Traditiegetrouw werd de namiddag ingezet met een kwaliteitsvolle receptie, die al onmiddellijk de gelegenheid
bood om goede vrienden en oude bekenden terug te zien en om wat gezellig bij te praten. Ongetwijfeld
hebben een aantal trouwe IRSC-leden mensen gemist, met wie ze al jaren een deugddoende band hadden.
Vreugde en blijdschap werden zeker gemengd met momenten van stil verdriet en vertwijfeling. Of met de
hoopvolle vraag:‘Ik mis Ernest hier vandaag. Hij is toch aan de beterhand?’.
Eens iedereen zijn plaats had ingenomen in de zaal, zorgden de balletdansers van Linda Baclaine voor een
verfijnd optreden, dat sterk gewaardeerd werd. Het culinaire festijn kon beginnen. De ambiance werd de
hele namiddag verzorgd door de muzikale talenten van Frank Mortiers, Nest Adriaensen en Jefke Batens. Bij
het diner zorgden ze voor stijlvolle achtergrondmuziek. Voor de danslustigen brachten ze begeesterende
dansmuziek, waarbij ze op een professionele wijze de diversiteit op het oog hielden. De muzikale voorkeur
van danslustigen is zeer uiteenlopend, maar steeds opnieuw slaagt dit trio uitstekende muzikanten er in
om dat allemaal te verzoenen in een wervelende opeenvolging van klassieke melodieën en evergreen. Ze
slaagden er ook in om de optredens van Carla Schroyen op een discrete en gevoelvolle wijze te begeleiden.
Voor velen waren deze optredens ongetwijfeld een hoogtepunt in deze feestelijke namiddag.
Opvallend: de aanwezigen koesteren elk jaar opnieuw een hoog verwachtingspatroon en telkens slaagt het
bestuur van de Robert Stolz Club erin om aan die verwachtingen ten volle te beantwoorden. Dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Daarom graag een eresaluut aan het lRSC-bestuur. Zo’n namiddag valt niet uit de
bomen, maar vraagt intelligente organisatie en veel voorbereidend werk. Eens te meer is het bestuur in die
opdracht maxima cum laude geslaagd.
Hugo Van de Voorde

Postzegel

B

este Stolzclub vrienden,
Ook ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan geven wij een postzegel uit.
Deze kunt U bij ons aanschaffen. Ook hiervoor geldt een gouden regel....
wees er snel bij want we hebben maar een beperkte voorraad.
Stort 10 Euro (1 vel van 10 postzegels) op BE40 0015 2106 3363
BIC GEBABEBB, van IRSC vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
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“PROSIT WIEN” op ZONDAG 27 APRIL 2014 - 13 tot 19 uur
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving aub!!!!

Feestzaal-Hotel DE BASILIEK, Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) Edegem
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ......................................................................................................
Straat:

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

Telefoon:

Bus:

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

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

schrijft in met ........... personen aan inkomprijs €60,00 x ............ = €................... of lidgeldbetalende leden €55,00 x ............ = €...............................
samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
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

Handtekening,

“BRUNCH” op ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014 om 12 uur
in de Feestzalen “Salons Ter Roest” Kamerstraat 50, 9255 Buggenhout

Naam:

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

Voornaam:

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

E-mail:

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

Straat: .................................................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ...............................................
Postnummer: ......................... Gemeente: ........................................................................................................................................................ Telefoon: .......................................................................................
O schrijft in met .......................................... personen aan inkomprijs €58,00 x ................. = €................................................
O schrijft in met .......................................... personen aan jaarlijks lidgeldbetalende leden €55,00 x ................. = €................................................
Ik neem de autocar te
O Berchem station NMBS (oud Postgebouw - Borsbeek brug Singel) 11u00
(O schrappen wat niet past)
O Mechelen Station Mc Donald (Rode Kruisplein) 11u30
Terug bus 17u30
Autocar: €12,00 x ................. = €...............................
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

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen • Ljubljana”

van 11 t.e.m. 19/06/2014

Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ........................................................................................
Straat:

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

Postnummer:

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

Geboortedatum:

Gemeente:

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

Nummer:

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

Medereiziger

(die de kamer deelt, indien apart adres)

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

Telefoon:

Bus:

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

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

• Geboortedatum medereiziger:

Naam:

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

Straat:

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

Voornaam:

Nummer:

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

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

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

Bus:

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

Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
Kamer: O éénpersoonskamer (€1.500 p.p.) O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€1.300 p.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: BE95 6528 2011 3258 • BIC: HBKABE22
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

“ROBERT STOLZ JUBILEUMCONCERT” op ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014 om 15u
Kunstcentrum deSingel (Blauwe zaal), Desguinlei 25, Antwerpen
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: .........................................................................................................
Straat:

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

Telefoon:

Bus:

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

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

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

28/09/2014 om 15 uur........................................ kaarten x €50,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €35,00) 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) O Diest (Leuvense Poort) O Mechelen (Mc Donald’s, Rode Kruisplein)		
Handtekening
O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola)

O Aarschot (Kristus Koningkerk)
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Premie advies
verdien méér dan 4

De Kraanbrug

Taverne - Restaurant - Feestzalen - Bootterras

Persoonshoek 9 - 2800 Mechelen - Tel 015 20 00 98 - Fax 015 27 77 34
dekraanbrug@skynet.be - www.dekraanbrug.com

Open van 11 tot 23 uur
Keuken doorlopend van 11 tot 22 uur.
Woensdag gesloten.
Indien die een feestdag is en voor groepen
vanaf 35 personen openen wij de ganse dag.

Feest- en vergaderzalen
Twee voor 30 personen, één voor 90 personen,
een taverne-restaurant eveneens voor 90 personen
en een bootterras voor 100 personen,
waar bij mooi weer recepties en aperitief
kunnen plaatsvinden en waar u geniet
van een uniek zicht op Dijle en
jachthaven.
Officieel FINSTRAL verdeler

Adegemstraat 4
2800 Mechelen
Tel. 015/26 18 51

Wij zijn open van dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 18 uur
Enkel op afspraak • Maandag gesloten
Permanent en kleuring • Alle dagen op afspraak

Feestzalen

WWW.FINSTRALB

Nekkerspoe
2800 Mec
info@
01

RAMEN EN DEUREN
Nekkerspoelstraat 37 • Mechelen
Tel. 015/56 00 46

grinord_advertentie_150x220mm_10-08-2012_v2.indd 1

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

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 02/212 24 91

Vastgoed Verschueren
is gespecialiseerd in de
verkoop en verhuur
van residentieel
vastgoed.
Olivetenvest 1, 2800 Mechelen • Tel. 015/21 21 21
Bekijk ons volledig aanbod op

www.vastgoedverschueren.be

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. • www.danielsprinting.be

—8—

Onze clubnaam, activiteitennamen en logo zijn geregistreerde namen en logo ®.
Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.

10/08

