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REPORT
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BELGIE(N) - BELGIQUE

INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
irsc@skynet.be • www.irsc.be • Ondernemingsnummer: 0412.128.452

®

Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91

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
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.

Een spetterend
lentefeest!

Niet-leden: €65,00
Lidgeldbetalende leden: €55,00

INSCHRIJVEN: met inschrijvingsformulier:
I.R.S.C. 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!!!
W
eet U? Indien U in 2015 €30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten
€42 uitgespaard. Mis deze kans niet!!!! Zeker doen in 2016!!!

Het bestuur.
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Nieuwjaarswensen
Beste Robert Stolzclub vrienden,
Daarmee zit het jaar 2015 er weeral op. Voor onze club een heel
speciaal jaar. Wij moesten helaas afscheid nemen van onze voorzitster
Mevr. Julienne De Groof. Zij was onze 3de voorzitster. Dit sinds 1997
reeds. Buiten dit droevig nieuws, kunnen we echter terugblikken op een
mooi en succesvol jaar.
Onze concerten waren, weken en weken op voorhand, uitverkocht.
Mooier kan echt niet. Maar ook onze andere activiteiten waren een succes in 2015. Zowel onze PROSIT WIEN in de Basiliek in Edegem, als
onze BRUNCH in Salons Ter Roest in Buggenhout. Zeker ons prachtig
KERST- en NIEUWJAARSDINER in het ‘s Graevenhof in Schilde.
Ook onze “WEENSE DANSNAMIDDAG” in de Basiliek in Edegem,
die opgefleurd werd met een “Causerie” over het “Leven van Robert
STOLZ” naar aanleiding van zijn 40ste verjaardag van zijn overlijden.
Dit werd gebracht op magistrale wijze door Prof. Pieter Vis.
Dat succes hebben we te danken aan jullie allemaal, beste Robert
Stolzclub vrienden. Door uw deelname en ook uw mondelinge reclame.
Dat is nog altijd het succesvolste om nieuwe leden aan te trekken. Een
woord van u doet meer dan bladzijden tekst van ons.
Denk er ook aan uw lidgeld te betalen. Op dit moment zijn de lidgeld
betalende leden iets beneden peil dan de vorige jaren. Maar het is zeker
nog niet te laat. Stort € 30 PER GEZIN op onze rekening BE40 0015
2106 3363 en u GENIET van enorme VOORDELEN op de prijzen van
AL ONZE ACTIVITEITEN.
Beste vrienden, wij zijn klaar om 2016 met volle moed aan te pakken.
Op een manier die wij reeds vele jaren doen, met veel moed en overtuigingskracht. Wij blijven hopen op uw steun en vooral uw aanwezigheid
op onze activiteiten.
In naam van gans ons bestuur wensen wij u en uw familie een hoopvol
en vooral een gezond 2016 toe en dat u gespaard mag blijven van alle
leed en tegenslag.
René Van Eyken en het bestuur.

Gelukkig en gezond nieuwjaar

Onze geplande activiteiten in 2016
27 & 28 februari 2016
17 april 2016
1 tot 9 juni 2016
28 augustus 2016
16 oktober 2016
12 en 13 november 2016
18 december 2016

GRÜSSE AUS WIEN 37		
in deSingel te Antwerpen
PROSIT WIEN Diner-Dansant		
in Hotel De Basiliek te Edegem
ste
Onze 44 VERENIGINGSREIS
Wenen en de 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

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

Bestuur
Voorziter a.i.
Dhr. DE BROUWER Roger
Secretaris & P.R.:
Dhr. VAN EYKEN René
					
Penningmeester:
Dhr. MAES Jean-Pierre
Bestuurslid:
Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette

Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60
Tel. 015/32 37 56 - Gsm 0477/20 76 91
E-mail: irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be
Tel. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02
Tel. & fax 015/42 36 42 - Gsm 0478/20 58 59

Medewerkers:

Tel. 03/887 28 27 - Gsm 0476/90 83 39
Tel. 03/887 88 22
Tel. 015/33 72 33 - Gsm 0497/48 64 76

(reisleidster van onze jaarlijkse verenigingsreis)

Dhr. COLSON Jacques
Mevr. DE KEYSER Greet
Dhr. STEFFENS Ward
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KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - 2018 Antwerpen

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 37
met groot gemengd ARENBERGKOOR uit Heverlee
met dirigent Lou VAN CLEYNENBREUGEL

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2016 om 16 uur
ZONDAG 28 FEBRUARI 2016 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, balletleiding Linda Baclaine

Marta BERETTA
mezzo-sopraan

Peter THUNHART
bariton

Veronika GROISS
sopraan

Glenn DE SMEDT
tenor

André WALSCHAERTS
dirigent

Connie NEEFS
presentatrice

Dirigent:

Solisten:

André Walschaerts, (België)

Marta Beretta, mezzo-sopraan (Italië/België)
Peter Thunhart, bariton (Wenen)
Veronika Groiss, sopraan (Wenen)
Glenn De Smedt, tenor (België)

(de dirigent die Helmut Lotti begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:

Connie Neefs, (België)

Koor:

Balletleiding:

Arenbergkoor uit Heverlee
met dirigent Lou Van Cleynenbreugel

Linda Baclaine (België)

Ingelegde autocars, alléén op zondag: €12,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)
Diest: Leuvense Poort • Aarschot: Kristus Koning kerk • Mechelen: Rode Kruisplein (McDonald’s)
Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola
De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!
Inkom: €45 - Lidgeldbetalende leden €32 • Om organisatorische redenen betalen bij bestelling!!!
Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91
Betalen IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB van I.R.S.C.B. vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN
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Verslag 43ste WEENS BAL van 18 oktober 2015
Voor dit 43ste Weens Bal op zondag 18 oktober 2015 was Hotel De Basiliek in Edegem “The place to be”.
De opkomst was dit jaar 15% hoger dan in 2014, hetgeen de bestuursleden deed glunderen van genoegen.
Het trio Frank Mortiers, Nest Adrianensen en Jefke Batens zorgden er vanaf het begin voor dat iedereen in de juiste Weense
sfeer kwam.
De danslustigen werden dan ook op hun wensen bediend.
Als hoogtepunt van deze middag had het bestuur Dr. Pieter Vis gecontacteerd. Hij verzorgde in woord, klank en beeld
een unieke inkijk in het leven en werken van Robert Stolz en zijn “Einzi”. De muzikale omlijsting was bij Wijnie Puijk en
Michel Asselmans in goede handen. Deze solisten brachten, met ondersteuning van Dr. Pieter Vis, een 8-tal hoogtepunten
uit operettes van Robert Stolz ten gehore.
Voor de begeleiding zorgden Luc Simons op piano en het trio Frank Mortiers.
Dit allemaal t.g.v. zijn 135ste geboortejaar en tevens zijn 40ste sterfjaar.
Gezelligheid was de gehele middag troef. Al jaren bestaande vriendschappen werden verstevigd en nieuwe ontstonden.
De keukenbrigade van Hotel De Basiliek had voor de inwendige mens een drietal keuze maaltijden op het menu staan, zodat
de aanwezigen niet vroegtijdig naar huis hoefden te gaan. Als klap op de vuurpijl, werd er een tombola gehouden.
Tot mijn grote vreugde mocht ik ‘s avonds, dankzij het door Mariette extra verkocht lotje, samen met Ineke met 6 flessen
Champagne terug naar Roosendaal rijden.
Kortom, door de goede zorgen van het bestuur en de opkomst van de leden kon iedereen op een unieke dag terugkijken.
Bestuurleden heel hartelijk bedankt en ga vooral zo door.

CHAPEAU!!!

Peter Posthumus

Verslag WIENER PARADE XIV van 14 & 15 november 2015
Geacht Bestuur van de IRSCB vzw, beste René Van Eyken, secretaris en PR van de club,
Weer eens bedankt en een dikke PROFICIAT aan
het ganse team voor de organisatie van het concert
“Wiener Parade XIV” in de Stadsschouwburg in
Mechelen. Eens te meer hebben wij genoten van de
mooie muziek en de melodieën.
Zeker een proficiat aan de dirigent, dhr André
Walschaerts, voor de keuze van de stukken, waar
heel wat populaire toppers tussen zaten. Zowel het
orkest als de solisten zorgden voor een prima op- en
uitvoering. De reacties van het publiek en het applaus
logen er niet om.
Toch graag een speciale vermelding voor de in allerhaast opgeroepen tenor, Harald QUAADEN (Nl).
Het was zeker niet makkelijk voor hem om zonder repetities de geplande stukken te brengen, maar hij deed dit op een zeer
geslaagde manier. BRAVO daarvoor.
Ook willen wij de presentatrice Connie Neefs gelukwensen voor de steeds vlotter wordende manier van inleiden en begeleiden van het concert en de solisten.
Zij is heel wat soepeler geworden en vervangt René Vander Speeten op een zeer geslaagde manier, wat zeker niet zo eenvoudig was met zijn jarenlange en vertrouwde aanwezigheid.
Toch hadden wij nog graag even wat nieuws gekregen op het einde van het concert i.v.m. de gezondheidstoestand van Willem Van Der Heyden die zaterdag onwel was geworden en dus moest vervangen worden op zaterdag en zondag.
Globaal besluit: PROFICIAT en BRAVO, wij zien al uit naar het volgende optreden.
Beste groeten van trouwe bezoekers.
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Willy en Chris Verstraeten-Van Den Abeele
Bertem

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 vóór 20 februari 2016 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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Bestuursmededeling
Beste leden van de I.R.S.C.B. vzw,
Ook langs deze weg willen wij u en uw dierbaren het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Dat u allemaal gespaard mogen blijven van alle leed en kommer.
Toch even enkele zaken in herinnering brengen.
Gezien we de laatste 2 jaar succes hadden met onze kaartenverkoop van de concerten WIENER PARADE en GRÜSSE AUS
WIEN, zouden wij u de raad willen geven van uw kaarten zo vlug mogelijk te bestellen.
Telefonisch of per mail. Zo is uw kans zeer reëel dat u goede plaatsen hebt. In dat geval hoeft u niets meer op te sturen.
Er zijn ook een aantal leden die DIRECT hun betaling doen, zonder dat ze al kaarten besteld hadden.
Dat kan alleen maar voor verrassingen zorgen. Verrassingen die dan meestal niet zo positief zijn.
Denk er aan : VLUG BESTELLEN is de boodschap.
Het bestuur stelt alles in het werk om het voor u zo goed mogelijk allemaal in orde te maken. Dat brengt heel wat werk mee.
Maar daarvoor zijn we er. Maar u weet ook “Koken kost geld”. Daarom is het lidgeld zo belangrijk.
Een vereniging als de onze, brengt heel wat “algemene onkosten”mee. Deze kosten staan dikwijls los van een “evenement”.
Daar dient dan het lidgeld voor.
Is die overschrijving nog niet gedaan? Doe ze dan nu. Tracht ook een goeie vriend of gebuur te overhalen van lid te worden
van onze club.
Als u bekijkt wat voordeel dat u doet als “betalend lid”, dan is dat toch enorm. Vindt u zelf niet?
Maar ook als u “vragen hebt” of een “voorstel” wil doen. Laat het ons weten. Het kan alleen maar een positief effect hebben.
Wij rekenen op u allemaal.
Het bestuur van de I.R.S.C.B. vzw
René Van Eyken
gsm
0477/20 76 91
Tel
015/32 37 56
É-mail: irsc@skynet.be
of: rene.vaneyken@skynet.be

Overlijdensberichten
Op 10 september overleed
Mevrouw Vera DEBRUN
weduwe van Eddy Paternoster
Zij was slechts 54 jaar.
Zij is de dochter van ons trouw lid Ernest en Maria DEBRUN uit Leuven.
Wij hebben in naam van de club ons leedwezen betuigd aan de familie Debrun.

v

Op 22 november is van ons heengegaan ons trouw lid
De Heer Joseph BROUWERS
weduwnaar van Marthje Cools
Hij was 89 jaar. Woonde in Edegem.
De club heeft zijn medeleven betuigd aan de familie.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 37”
op ZATERDAG 27 FEBRUARI ‘16 om 16 uur of ZONDAG 28 FEBRUARI ‘16 om 15 uur *
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C., Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

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

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664
van de Internationale Robert Stolz Club, Acasiastraat 10, 2800 Mechelen.

BIC: GEBABEBB

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

Telefoon:

Bus:

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

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

Handtekening

27/02/2016 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... * (Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie
28/02/2016 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, niet op zaterdag)
Wij nemen de autocar te (kleur het bolletje) 		
Handtekening
O Diest (Leuvense Poort)

O Mechelen, Rode Kruisplein (McDonald’s) O Kortrijk (Oprit Oost)

O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola)

O Scherpenheuvel (Boemelke) O Aarschot (Kristus Koningkerk)

Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
* Schrappen wat niet van toepassing is

“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 I.R.S.C, 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 I.R.S.C., 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
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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
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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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