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ZONDAG 28 AUGUSTUS 2016 om 12 uur
organiseren wij voor de 18de 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:
		
		
BETALINGEN:

door het inschrijvingsformulier in bijlage te zenden naar:
IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Tel. 015/32 37 56 - Fax 015/32 38 26 - Gsm 0477/20 76 91 - irsc@skynet.be

door storting van het bedrag op rek. nr. BE40 0015 2106 3363 - BIC: GEBAEBB
van IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving aub!!!!

AANDACHT:
Inschrijven tot uiterlijk 5 augustus 2016.
Ook de betalingen moeten binnen zijn tegen 5 augustus.
Afzeggen kan tot en met 16 augustus.
Vanaf 17 augustus worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd!!!
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Bestuursmededeling
Beste Robert Stolzclub vrienden,

Bedankt voor de vele “felicitaties” die we mochten in ontvangst nemen na onze 37

ste

februari 2016.
Ook wij hebben er van genoten.

GRÜSSE AUS WIEN van einde

A

lzo zijn wij het nieuwe jaar mooi gestart en zullen wij zeker ons maximaal inzetten om er ook een mooi volledig jaar
van te maken. Maar daarvoor hebben wij jullie steun en medewerking nodig. Daarom toch een paar oproepen.
De “betalende clubleden” zijn dit jaar wat minder dan de vorige jaren. Misschien staat het “overschrijvingsformulier van
het lidgeld” nog ergens vergeten op de kast. Probeer dit misschien dan ook nog in orde te brengen.
Voor onze WENENREIS, wat toch altijd een echt “evenement”, is zijn er nog een paar plaatsen vrij. Wees er bij en schrijf
nog in.

O

nze eerstvolgende activiteit is nu onze PROSIT WIEN op 17 april in de Basiliek te Edegem. Dit mag u zeker niet
missen hé. Wij verwachten u daar.
Verder, in naam van gans ons bestuur, onze oprechte dank voor alles wat u voor de vereniging doet.
Het voltallig bestuur.
René Van Eyken

Onze geplande activiteiten in 2016 & 2017
17 april 2016
1 tot 9 juni 2016
28 augustus 2016
16 oktober 2016
12 en 13 november 2016
18 december 2016

PROSIT WIEN Diner-Dansant		
in Hotel De Basiliek te Edegem
ste
Onze 44 VERENIGINGSREIS
Wenen en Zuid-Bohemen
Onze jaarlijkse BRUNCH 		
in Salons Ter Roest te Buggenhout
Ons jaarlijks WIENER BAL 		
in Hotel De Basiliek te Edegem
de
Ons 15 dubbel-concert WlENER PARADE in de Stadsschouwburg te Mechelen
KERST- en NlEUWJAARSDINER in ‘s Graevenhof te Schilde

zaterdag 11 maart 2017
zondag 12 maart 2017

GRÜSSE AUS WIEN 38		
GRÜSSE AUS WIEN 38		

om 16 uur in deSingel te Antwerpen
om 15 uur in deSingel te Antwerpen

Voor meer informatie, zie onze website: www.irsc.be of mail irsc@skynet.be of gsm 0477/20 76 91

Bestuur
Beste leden en sympathisanten. Na overleg en navraag ook in onze Report,
is op onze algemene bestuursvergadering van 24-02-2016 besloten het bestuur te herschikken.
Drie nieuwe bestuursleden zijn toegevoegd aan ons bestuur.
Voorzitter - P.R.:

Dhr. René VAN EYKEN

Tel. 015/32 37 56 - Fax 015/32 38 26 - Gsm 0477/20 76 91

Ondervoorzitter:

Dhr. Roger DE BROUWER

Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60

					

E-mail: irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be

Secretaris - reisleidster:

Mevr. Mariette VOLKAERT-HAUTMAN

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

Bestuursleden:

Dhr. Jacques COLSON

Tel. 03/887 28 27 - Gsm 0476/90 83 39

Penningmeester:

Dhr. Jean-Pierre MAES

Mevr. Greet DE KEYSER
Dhr. Ward STEFFENS

Tel. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02
Tel. 03/887 88 22

Tel. 015/33 72 33 - Gsm 0497/48 64 76

Dhr. Werner VOLKAERT (lid van de algemene vergadering)
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35 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 17 APRIL 2016

van 13 tot 19 uur - deuren 13 uur - muziek vanaf 14 uur

Menu
Aperitief met aangepaste hapjes
Z
Gandaham met meloen en kiwi
Z
Kippenvelouté
Z

Een spetterend lentefeest!

Parelhoenfilet met roomsaus,
appeltje met veenbessen, witloof,
gebakken patatjes
Z
Korfje met ijs, vers fruit
en rode vruchtencoulis
Z
Mokka • Pralines & snoepjes
Aangepaste wijnen en water
tot en met de hoofdschotel.

Niet-leden: €65,00
Lidgeldbetalende leden: €55,00
INSCHRIJVEN: met inschrijvingsformulier:

IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Tel. 015/32 37 56 • GSM 0477/20 76 91
en betaling met overschrijving op rek. nr.
IBAN: BE40 0015 2106 3363

BIC: GEBABEBB

van Int. Robert Stolz Club, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.

WIL U AAN DEZELFDE TAFEL ZITTEN MET FAMILIE OF VRIENDEN
SCHRIJF DAN SAMEN IN OF VERMELD BIJ WIE U WIL ZITTEN.
Aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aangeduid worden.

Belangrijk voor U!!!
Weet U? Indien U in€422015uitgespaard.
€30 (per gezin) lidgeld betaald had, dan had U alleen al voor onze concerten
Mis deze kans niet!!!! Zeker doen in 2016!!!
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Mededeling
Beste Robert Stolzclub leden,
Onze XVde WIENER PARADE gaat door in de Stadsschouwburg
van Mechelen op zaterdag 12 en zondag 13 november 2016.
Wij hebben daar terug 2 toppers uit WENEN, sopraan Annika
LILJENROTH en de tenor Wolfgang VEITH.
Daar komen nog bij bariton François JACOBS en sopraan Elke
CALUWE.
Onze dirigent André WALSCHAERTS leidt terug het Groot
Robert Stolz Promenade Orkest en Connie NEEFS geeft de
nodige uitleg.
De inkomprijzen zijn dezelfde als in 2015, € 30 en € 38.
Toch deze mededeling al, om onze “echte fans” op het idee te
brengen van reeds op tijd hun kaarten te bestellen.
Per telefoon, 0477/20 76 91 of per mail irsc@skynet.be
Betalen kan gebeuren na onze volgende REPORT van juli 2016.
Namens het voltallig bestuur.
René Van Eyken

Verslag Grüsse aus Wien van 27 & 28 februari 2016
Beste bestuursleden van de Robert Stolz Club.
Zoals elke keer zitten wij altijd met enig ongeduld te wachten op de dag dat we volledig ondergedompeld worden in de heerlijke muziek zang en dans van het Groot Robert Stolz Promenadeorkest onder de alom geprezen dirigent André Walschaerts.
Het Arenbergkoor uit Heverlee o.l.v. Lou Van Cleynenbreugel was hemels, zoveel kippenvel momenten… PROFICIAT!!!!
Aan alle koorleden en hun dirigent.
Het was weer een voltreffer van hoge klasse met zoveel muzikanten die het beste van zichzelf gaven.
De sfeer zat er meteen in met het schitterende openingsnummer. Goede keuze van een vakman zoals André Walschaert die
het publiek van de eerste noot weet te bekoren, wat je onmiddellijk merkt als de muziek door de zaal galmt dat spontaan de
hoofden zachtjes heen en weer beginnen te wiegen alsof de talrijke toeschouwers zich in een andere wereld bevinden, vrij
van zorgen één en al genot, waarvoor ze met zovelen zijn gekomen. Dank daarvoor .
Aan zangtalent geen gebrek, dat was weer…. HEMELS!
Het beste van het beste werd ons daar aangeboden met stemmen en muziek die je soms een krop in de keel doen krijgen,
maar enkel met een heerlijk gevoel van warmte en geluk, dit te mogen aanhoren en er weer bij te kunnen zijn.
Een vleugje humor ontbrak weer niet, zo hebben we kunnen genieten van een echte kattenzang (poezen) van mezzo-sopraan
Marta Beretta en sopraan Veronika Groiss die dit echt als katjes brachten… een meesterwerkje.
Ook alle andere nummers die ze brachten, een ware beleving van vakmanschap en kunst vol overgave… PROFICIAT
DAMES!!!
Bariton Peter Thunhart dat was volop genieten van zijn danspasjes en zijn prachtige stem wist hij meteen het publiek op zijn
hand te krijgen, wat je merkte aan het warme applaus dat volgde.
En dan de pechvogel tenor GLENN DE SMEDT. Hoedje af voor een grote meneer die niettegenstaande zijn constante
Napoleon houding ons allen wist te beroeren met een stem die je heel stil en klein maakt… hemels toch….
Proficiat GLENN… wat een groot talent van eigen bodem is die toch.
Het ballet was de kers op de taart en de grote danskunst dat die twee topdansers hebben, daar raak je nooit op uitgekeken.
Ze zweefden over het podium alsof ze aan een touwtje hingen, zo gracieus en professioneel als zwevende engelen. Proficiat
aan de dansers en de balletleiding Linda Baclaine.
Conny Neefs krijgt de smaak te pakken de zaal met mooie aanbreng en een vleugje humor over “de Napoleon houding “
van tenor Glenn De Smedt… te bekoren, goed gedaan, ga zo door Conny.
Nu is het weer uitkijken naar het volgend concert.
Aan de organisatoren en alle mensen voor en achter de schermen een dikke proficiat. Wij danken jullie voor de mooie momenten en tot de volgende keer die we zeker niet willen missen.
Beste groeten van trouwe concert bezoekers.
Betty &Edmond Van de Vondel-Moortgat
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Onze verenigingsreis
Onze 44ste verenigingsreis naar (onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen • Zuid-Bohemen (Tsjechië)

van woensdag 1 t/m donderdag 9 juni 2016
• Vertrek vanuit Mechelen om 6u30 station en stop te Berchem om 7u00 kant oud postgebouw, stop in
Aachenerland, middagmaal Spessart, koffiestop, logies en souper “Zum Koch” te Ortenburg.
• We bezoeken het Schloss Artstetten in Marbach, middagmaal in het Wachauerhof aan de
Donau... recht naar Wenen, logies en souper in hotel “Savoyen”.
• Bezoek aan Wenen, Karlskirche, Ringstrasse, Stephansdom, middagmaal in de bekende
“Augustinerkeller” gevolgd door ‘free shoppen’, daarna souper met concert in het Kursalon.
• Bezoek aan de Opera van Wenen, Nationale Bibliotheek, Hofburg, middagmaal op hoge
hoogte in de “Donauturm”, daarna concert in het Léharschloss met vervolgens een Heuriger
in Neustift am Walde.
• Bezoek aan Schönbrunn, middagmaal in Kutscher G’Wölb en daarna vertrek naar ZuidBohemen, souper en logies in hotel “Zlatá Hvězda” in Trěboň.
• Bezoek aan Český Krumlov, burcht en stadsrondleiding, middagmaal in Švejk gevolgd
door ‘free shoppen’ en dan folklore-avond in Hluboká.
• Bezoek kasteel Hluboká, middagmaal  in de Budvar brouwerij, stadsbezoek Český
Budějovic en als afsluiter Bömische Abend in Trěboň.
• Vertrek naar Rotenburg o/d Tauber, met middagmaal in Hengersberg, logies met
souper in hotel “Rappen”.  Facultatief... de ‘Nachtwacht’.
• Huiswaarts met stop in Bingen “Burg Klopp”, afscheidsdiner....

... sag leise zum Abschied ....

Berchem.... Mechelen..., tussen 20 uur en 21 uur... met vele verhalen.
Uren en programma kunnen zich wijzigen naargelang noodzaak....

Hotel Savoyen
Wenen

Hotel Zlatá Hvězda
Trěboň

Boeken kan bij Mariette 015/42 36 42 of gsm 0478/20 58 59 of bij J.P. Maes 015/41 06 05.
Verplicht inschrijven met inschrijvingsformulier zie verder in deze REPORT van januari 2016.
REISSOM:
€1.400 p.p./vol pension in kamer van twee personen
+€350 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 met eventuele fooien (10%)
INSCHRIJVEN:
Om iedereen gelijke kansen te geven de inschrijving gebeurt
met het inschrijvingsformulier dat in de REPORT 2016/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 I.R.S.C.B. vzw, lidgeld € 30, 2016 voldaan.

Český Krumlov

Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt € 250 te storten DIRECT BIJ INSCHRIJVING op rekeningnummer IBAN: BE95 6528 2011 3258
van I.R.S.C.B. vzw, Acaciastraat 10, 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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Verslag Kerst- en Nieuwjaarsdiner in ‘S Graevenhof te Schilde
Zondag, 20 december 2015 in ‘s Graevenhof Schilde.

E

indelijk kwam de lang verwachte dag waarop we vele clubvrienden terugzagen en waarop we ook zoveel konden
bijpraten. Tijdens de fijne receptie werden de gegadigden verwend met drankjes en hapjes. Alom blije gezichten bij de vele
aanwezigen. Zij die er niet waren hadden weer ongelijk...

I

n het prachtig gebouw van ‘s Graevenhof kon het traditioneel Kerst- en Nieuwjaarsdiner beginnen voor de leden van
de Robert Stolz Club, een waar festijn! We werden in verscheidene groepen naar de mooi gedekte tafels geleid waar we
dadelijk contact hadden met enthousiaste deelnemers. Op het uitgebreid menu stonden wilde zalm, noordzeevis, sorbet
maison, filethaasje, panna cotta met rode vruchten. En dat met een overvloed aan heerlijke wijn en andere dranken. Om
duimen en vingers af te likken. Net alsof een duim geen vinger is.

D

at het clubfeest ingeleid werd door twee fantastische balletdansers o.l.v. Linda Baclaine werd zoals alle jaren zeer
gewaardeerd. De viering werd opgeluisterd door het ensemble Frank Mortiers, Jefke Batens en Nest Adriaensen samen
met sopraan Elke Caluwe en gelegenheidszanger Glenn Desmedt van het Nieuw Muziektheater uit Brasschaat. Deze vijf
kunstenaars brachten vooral Weense muziek en verdienden een zeer ruim en oprecht applaus van de meer dan 150 leden
van onze unieke club.

H

et feest was voorbij vooraleer we het beseften. Dat de club elk jaar zulke viering kan organiseren is geen toeval maar
loutere liefde om anderen veel te gunnen.
Frans Heymans

Bericht van een bevriende vereniging.
“Muziektheater Brasschaat”, het vroegere Operette
gezelschap is volledig terug van weggeweest. De naam is

veranderd in : MUZIEK IN THEATER.
Afgekort : MinTh
Met de medewerking van o.a. Glenn DESMEDT ( ja, ja-de
tenor) en An Lauwereins, is het operette gezelschap aan echte
wederopstanding bezig.
Zij voeren in het najaar de operette op

GRAVIN MARITZA

van Emmerich KALMAN.
Glenn Desmedt treedt er in op en ook Elke Caluwé.
Zelfs Koen CRUCKE speelt de rol van “Vorst Populescu”.
Koen Crucke, die dit jaar zijn 50-jarige carrière viert, keert
terug naar zijn oude liefde: de operette.
De muzikale romance GRAVIN MARITZA wordt opgevoerd
van 17 september tot 28 november 2016. Dit o.a. in Heistop-den-Berg, Merksem, Knokke-Heist, Hasselt, Ninove,
Schoten, Mol, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem, Hoeselt,
Kortrijk, Roeselaere, Mortsel en Antwerpen.

INFO en RESERVATIES:
www.muziekintheater.be
Of telefonisch: 0496/843446
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“PROSIT WIEN” op ZONDAG 17 APRIL 2016 - 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 €65,00 x ............ = €................... of lidgeldbetalende leden €55,00 x ............ = €...............................
samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
Storting op rekeningnr.
IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB van IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen,
Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

Handtekening,

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen - Zuid-Bohemen (Tsjechië)” van 1 t.e.m. 9 juni 2016
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ...............................................................................................
Straat:

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

Telefoon:

Bus:

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

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

Geboortedatum: ....................................... Medereiziger (die de kamer deelt, indien apart adres) • Geboortedatum medereiziger: ...........................................
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ...............................................................................................
Straat:

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

Telefoon:

Bus:

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

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

Kamer: O éénpersoonskamer (€1.750 p.p.) O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€1.400 p.p.)
Ik neem de autocar te: O Mechelen station			

O Berchem station kant Post, Borsbeekbrug 		

Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. volgt van IRSCB, Acaciastraat 10 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. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

“BRUNCH” op ZONDAG 28 AUGUSTUS 2016 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 schrappen wat niet past)

O Berchem station NMBS (oud Postgebouw - Borsbeek brug Singel) 11u00
O Mechelen Station Mc Donald (Rode Kruisplein) 11u30

Autocar: €12,00 x ................. = €...............................

Terug bus 17u30
Handtekening,

IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB van IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen,
Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
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warmte-isolatie

In het kapsalon ontfermd kapper
Pascal over Uw wensen en vragen
i.v.m. Uw haar. De Huiskapperie is
meer dan een bezoekje waard , in
een ongedwongen huislijke sfeer
waar iedereen zichzelf kan zijn.

In onze haarwerken & pruiken afdeling
ontfermd Philippe zich over Uw
haarproblemen , haaruitval al dan niet
het gevolg van chemotherapie , alopecia
, dunner wordend haar e.a.
Wij zijn ook erkend FOLLEA specialist.

Philippe Van Eemeren
Gsm: 0494/110.640
Enkel na afspraak

De Huiskapperie
Pascal
Vrijgeweidestraat 39
Gsm:
0495/85.75.04
2800 Mechelen
Enkel na afspraak
ZZZGHKXLVNDSSHULHEH

De Kraanbrug

Bedienings- en
verluchtingscomfor

Standaard
inbraakbeveiliging

Premie advies
verdien méér dan 40

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.

Taverne - Restaurant - Feestzalen - Bootterras

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

Feestenvergaderzalen
vergaderzalen
Feesten

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

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

RAMEN EN DEUREN

Officieel FINSTRAL verdeler

Nekkerspoelstraat 37
2800 Mechelen
Tel. 015/56 00 46

WWW.FINSTRALBE

grinord_advertentie_150x220mm_10-08-2012_v2.indd 1

Nekkerspoel
2800 Mech
info@g
015

“Salons Ter Roest” is een complex
grinord_advertentie_150x220mm_10-08-2012_v2.indd 1

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 soep - hoofdgerechten - kaas en desserten buffet met koffie. UITSLUITEND RESERVATIES

HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S - JUBILEA - SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN
VERGADERINGEN MET ONTBIJT, enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!! 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

KWALITATIEVE TUINPOORTEN EN CARPORTS

015 /41.07.80 - 0475 / 70.51.02
Bussestraat 44 2840 Rumst

Verantw. Uitg.: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
I.R.S.C. België is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor al zijn activiteiten. • www.danielsprinting.be

Bussestraat 44
2840 Rumst
Tel. 015/41 07 80
Gsm 0475/70 51 02
www.hortipoort.be
info@hortipoort.be
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Onze clubnaam, activiteitennamen en logo zijn geregistreerde namen en logo ®.
Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.
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