Driemaandelijks tijdschrift - 1ste trimester
Januari 2017 - Nr. 1 - 48ste jaargang
Stichter-voorzitter Mark Standaert (°08/07/1951 - †26/02/1976)
Verantw. uitgever: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, Mechelen
Afgiftekantoor: Mechelen 1
Erkenningsnummer:
P.409175

REPORT

PB- PP B- 00000
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

36 Prosit Wien
ste

®

met het Diner Dansant-Ensemble Frank Mortiers,
Nest Adriaensen & Hans Van Tilborg (vioolbegeleiding)
in onze goed bereikbare locatie FEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK,
Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) • 2650 Edegem

op

ZONDAG 30 APRIL 2017

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

Menu
Aperitief met aangepaste hapjes
Z
Aspergeroomsoep
Z

Een spetterend
lentefeest!

In de oven gebakken zeebaars,
wokgroentjes en spinaziepuree
Z
Kalfszadel fine-Champagnesaus,
groentenboeket en kroketten
Z
Ijs met warme krieken
Z
Mokka • Pralines & snoepjes
Aangepaste wijnen en water
tot en met de hoofdschotel.

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!!!
Weet U? Indien€42U uitgespaard.
in 2016 €30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten
Mis deze kans niet!!!! Zeker doen in 2017!!!

Het bestuur.
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Nieuwjaarswensen
Beste Robert STOLZclubvrienden,
Daarmee is het jaar 2016 weeral “verleden tijd”. . Het is voorbij gevlogen.
Onze dubbel-concerten : GRÜSSE AUS WIEN te Antwerpen en WIENER PARADE in Mechelen, waren volledig “uitverkocht”.
Dit dankzij jullie “trouw” aan de vereniging. Doe zo voort.
Onze oprechte dank daarvoor. Traditiegetrouw hebben wij het jaar afgesloten met ons zeer gezellig KERST-EN NIEUWJAARSFEEST in de prachtige locaties van het ‘s GRAEVENHOF te SCHILDE. Nog niet meegemaakt? Dan moet u de volgende keer
zorgen dat U er WEL bij bent. U zult er geen spijt van krijgen.
Ondertussen is ons “bestuur” terug volledig met een nieuwe voorzitter, een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Daarbij
nog een paar bestuursleden. Moesten er onder U toch mensen zijn zich ter beschikking te willen stellen van de club, geef dan
uw naam en adres op en wij nemen contact met u op.
Wij maken ons stilaan klaar om ons GOUDEN JUBILEUM te vieren. Dit is in het jaar 2019!!!
Beste Robert Stolzclub vrienden, wij blijven op jullie ondersteuning rekenen. Vertel het voort aan vrienden en kennissen en dan
zijn we zeker dat ook 2017 succesvol zal verlopen.
Iedereen is klaar om het nieuwe jaar met volle moed te starten.
In naam van gans ons bestuur, wensen wij jullie en uw familie, een hoopvol en vooral gezond 2017 toe. Dat U allemaal gespaard
mogen blijven van alle leed en tegenslag.
Het voltallig bestuur.
René Van Eyken
voorzitter en PR

Onze geplande activiteiten in 2017
11 & 12 maart 2017
30 april 2017
7 tot 15 juni 2017
27 augustus 2017
15 oktober 2017
18 en 19 november 2017
17 december 2017

GRÜSSE AUS WIEN 38		
Blauwe zaal in deSingel te Antwerpen
PROSIT WIEN				
in Hotel De Basiliek te Edegem
Wenen en Hongarije (Balatonmeer)
Onze 45ste VERENIGINGSREIS
Onze jaarlijkse BRUNCH 		
in Salons Ter Roest te Buggenhout
Ons jaarlijks WIENER BAL 		
in Hotel De Basiliek te Edegem
de
16 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
Voorzitter - P.R.:
Dhr. René VAN EYKEN
					
Ondervoorzitter:
Dhr. Roger DE BROUWER
Secretaris - reisleidster: Mevr. Mariette VOLKAERT-HAUTMAN
Penningmeester:
Dhr. Jean-Pierre MAES
Bestuursleden:
Dhr. Jacques COLSON
Mevr. Greet DE KEYSER

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
Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60
Tel. & fax 015/42 36 42 - Gsm 0478/20 58 59
Tel. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02
Tel. 03/887 28 27 - Gsm 0476/90 83 39
Tel. 03/887 88 22
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Bestuursmededeling
Beste vrienden,
Er zijn nog vele leden die kaarten besteld hebben voor ons concert GRÜSSE AUS WIEN 38.
Mogen wij deze mensen vriendelijk verzoeken van hun kaarten te betalen. Op deze wijze kunnen wij ze U ook bezorgen
en is dat in orde. Bedankt iedereen voor het begrip.
Muzikale groeten,
Het dagelijks bestuur

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - 2018 Antwerpen

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 38
met groot gemengd OMNIA CANTICA koor uit Zaventem o.l.v. Jeffrey Dirix

ZATERDAG 11 MAART 2017 om 16 uur
ZONDAG 12 MAART 2017 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

Joachim
MOSER
tenor (Wenen)

An
DE RIDDER
sopraan (België)

Günther
HAUMER

bariton (Wenen)

Petra
André
HALPER-KÖNIG WALSCHAERTS
sopraan (Wenen)

Balletleiding:

Linda Baclaine (België)

presentatrice (België)

Dirigent:

Solisten:

Joachim Moser, tenor (Wenen)
An De Ridder, sopraan (België)
Günther Haumer, bariton (Wenen)
Petra Halper-König, sopraan (Wenen)

dirigent (België)

Connie
NEEFS

André Walschaerts, (België)

(de dirigent die Helmut Lotti begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:

Connie Neefs, (België)

Koor:

Groot gemengd OMNIA CANTICA koor
uit Zaventem o.l.v. Jeffrey Dirix

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 o/d 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 15de WIENER PARADE van 18 & 19 november 2016
De XVde Wienerparade was opnieuw een staaltje van hoogstaande concert- en zangcultuur. We waanden ons enkele uren in
één van de prachtige schouwburgzalen van Wenen.
André Walschaerts opende telkens het programma, de ouvertures roepen heel wat filmbeelden op en brachten ons, de toeschouwers, in de juiste sfeer.
Als Connie Neefs het echtpaar Wolfgang Veith en Annika Liljenroth aankondigde, wisten we al van vorige keer dat we vele
muzikale, vrolijke en jeugdige opvoeringen zouden krijgen.
Hun uitvoeringen en presentaties waren telkens verrassend en indrukwekkend en hartverwarmend. We vernamen tussendoor
hun laatste familiaal nieuws en hun prachtige initiatieven om de liefde voor zang en operette en opera ook aan de volgende
generaties door te geven. Dat belooft!
François Jacobs en Elke Caluwe bewezen dat er in Vlaanderen ook talent is om fier op te zijn. François Jacobs, de bariton die
we al meermaals beluister, en Elke Caluwe, de sopraan konden ons bekoren met hun charmante benadering uit ”The Phantom
of the Opera”. Elke Caluwe heeft ons telkens verrast met haar uitstekende zangkunst, ze heeft een prachtige stem en haalt
perfecte toonhoogte, soms werd ze wat overtroffen door de geluidssterkte van het orkest, ze heeft heel veel talent en zal ons
in de toekomst als soliste blijven boeien.
Het was een grootse Wienerparade dankzij alle uitstekende uitvoerders, de variatie in de partituren, de herinneringen aan
Robert Stolz, de solisten met hun kunde op wereldniveau, de dirigent, de muzikanten en alles werd pittig aan mekaar gepraat
door Connie Neefs.
We zien uit naar de volgende

Jeanne en Jean-Marie Schollaert-Peers

RECHTZETTING ZETFOUT OP INKOMKAARTEN
Geachte muziekliefhebber, geachte Robert Stolzclub vriend,

U hebt kaarten besteld voor onze 38ste GRÜSSE AUS WIEN op zondag 12 maart
2017 in de Blauwe zaal van deSingel te Antwerpen.
Die kaarten werden betaald en zijn per post naar U verzonden.
Maar spijtig genoeg staat er een ZETFOUT op de kaarten voor zondag.
Het aanvangsuur is 15 uur en niet 16 uur zoals op de kaarten staat.
Gelieve daar rekening mee te houden.
Dus: zondag 12 maart om 15 uur!!!!
Onze excuses voor deze zetfout.
Achtingsvolle groeten vanwege ons bestuur.

Concert Grüsse aus Wien
van ZONDAG 12 MAART BEGINT OM 15 UUR!
Het dagelijks bestuur
& René Van Eyken
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voorzitter en PR

Onze verenigingsreis
Onze 45ste verenigingsreis naar (onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen • Balatonmeer (Hongarije)

van woensdag 7 t/m donderdag 15 juni 2017

• 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.
• Vertrek naar Balatonfüred, koffiestop, middagmaal, Göttlesbrunn, koffiestop, avondmaal
en logies Hotel “Flamingo” Balatonfüred.
• Na ontbijt naar kasteel Keszthely, middagmaal in Szigliget, boottocht op het Ballatonmeer
Tihany. Avond: Csârda.
• Onbijt en bezoek aan de porseleinfabriek Herend, middagmaal in het hotel, free time am
Meer, folklore en souper.
• Ontbijt en bezoek aan klooster met bib in Zirc, middagmaal aldaar, vertrek naar Wenen,
logies en souper in hotel “Savoye”.
• Ontbijt, rondrit met gids in Wenen, keizerlijke appartementen, middagmaal in de
“Augustinerkeller”, free time shoppen in Wien, terugrit hotel, avondmaal in Kursalon
gevolgd door concert.
• Ontbijt, bezoek “Belvedère” met gids, middagmaal in “Salmbrau”, bezoek aan het Léharschloss
met concert, “Heuriger” in Neustift am Walde.
• Ontbijt, vertrek naar Rotenburg o/d Tauber, met middagmaal in Hendersberg,
koffiestop, avondmaal en logies in hotel “Rappen”.   Facultatief... de ‘Nachtwacht’.
• Ontbijt en vertrek naar Bingen met afscheiddinner in “Burg Klopp”, huiswaarts....

... sag leise zum Abschied ....

rond 20u00 aankomt te Berchem en 20u30 te Mechelen.
Uren en programma kunnen zich wijzigen naargelang noodzaak....
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
2017.
REISSOM:
€1.400 p.p./vol pension in kamer van twee personen
+€300 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 2017/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, 2017 voldaan.
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt € 250 per persoon te storten vóór 20 februari 2017 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 vrienden van de Robert Stolzclub,
Onze Weense concerten, Grüsse aus Wien te Antwerpen en Wiener Parade te Mechelen, kennen de laatste jaren een ongezien succes.
Telkenmale treden onze artiesten op voor een nokvolle zaal. Dit succes is te wijten aan U allemaal, onze mond-aan-mond propagandisten. Onze dank is er niet minder voor.
Onze andere activiteiten staan een beetje in de schaduw. Prosit Wien, Brunch, en Bal glijden af naar een matige belangstelling, ondanks
het feit dat het bestuur z’n uiterste best doet om U allemaal een gezellige dag te bezorgen. Niettemin was ook de Wenenreis volgeboekt.
U begrijpt : al deze acties omhelzen de gekende slogan “koken kost geld”... Daarom deze oproep. Al verscheidene jaren blijft het lidgeld
behouden. Om U allen een stimulans te bezorgen, stelt het bestuur het volgend voor:
Al wie een nieuw betalend lid aanbrengt, ontvangt een nummer.
Dit nummer geeft recht op gratis deelname aan onze Brunch v/d laatste zondag van augustus 2017 in Buggenhout.
Deze actie loopt tot 1 maart 2017. Er worden twee winnaars geloot. De namen van de gelukkigen verschijnen in de “Report” van
april 2017. Op deze manier hopen we ons ledenaantal op te krikken en tevens, dankzij de meerinkomsten, onze activiteiten verder te
verzorgen tegen een democratische prijs.
Het bestuur rekent op U allen en hoopt op een vruchtbare belangstelling.
Bij voorbaat onze oprechte dank vanwege het voltallige bestuur.
René Van Eyken,

voorzitter en PR van de IRSCB vzw

WERVINGSFORMULIER

Geldig vanaf 1 oktober 2016 t/m 1 maart 2017
Naam:

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

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
heeft als nieuw betalend lid IRSCB vzw 2017 (zie “mededeling bestuur”),
Naam:

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

Adres:

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

Opsturen naar: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.

Nota: U kan meerdere formulieren opsturen!!!

Verslag WIENERBAL van 16 oktober 2016
Ook al was het al herfst, toch scheen die 16de oktober een warm zonnetje als de leden van de Robert Stolz Club aankwamen
bij hotel de Basiliek voor het jaarlijks Wiener bal.
Wij, François en ik, hadden echt uitgekeken naar deze dag. We waren er op uit om een aantal van onze reisgezellen, met wie
we ‘vreugd en geneugd’ hadden gedeeld, op de super toffe Wenenreis van de voorbije zomer, terug te zien. En we hadden
geluk. Niet alleen daarom natuurlijk werd het een geweldige namiddag. De muziek was top, want verzorgd door Frank
Mortiers, Nest Adriaensens en de voor velen nog onbekende Hans van Tilborg. Deze verving met brio de, jammer genoeg,
zieke Jefke Batens. De weinige Stolzvrienden, die niet van de dansvloer hielden, konden zich verblijden met de vrolijke,
soms romantische of pakkende muziek en zang geleverd door het trio.
De meesten van ons, zowel oud als ‘jonger’, bezochten wel druk de dansvloer wetende, uit ervaring, dat voor onze leeftijd
dansen een prettige vorm van lichaamsbeweging is. Bovendien houdt het onthouden van de danspasjes en de dansfiguren
ook onze hersencellen actief. Toch kwam, onverwacht, de beste en amusantste geheugentraining die namiddag van de
charmante Connie Neefs. We kennen haar allemaal als zangeres en als de presentatrice van de jaarlijkse Wiener Parade en
Grüsse aus Wien maar hier ontpopte ze zich als veelzijdige variété artieste ...
Met Eric De Vos aan de piano, dook ze met ons in de geschiedenis van radio en TV via anekdotes, grapjes en weetjes en
gekende liedjes en melodietjes. Er was een spontaan en permanent contact met het publiek door haar vragen naar onze
herinneringen over TV programma’s, TV-helden en -vedettes en populaire liedjes uit de jaren 50 en 60. Jo Leemans, Tony
Corsari, de Elegasten, Bobbejaan Schoepen, de Flinstones, Schipper naast Mathilde, Armand Pien, Nonkel Bob en Tante
Terry en nog zoveel andere oude bekenden passeerden de revue.
Veel liedjes waren duidelijk nog niet vergeten en werden met volle overgave mee gezongen. Een enorm succes kende het
liedje van Jef Burm: ‘even geduld de filmlas is gebroken .. .’ en natuurlijk werd ook Louis, haar geliefde broer en haar geboortedorp Gierle in herinnering gebracht met het zeer aandoenlijke ‘mijn dorpje in de Kempen’. Ook onze Nederlandse
vrienden kregen haar sympathieke aandacht met de Ramblers wat zij kennelijk ook erg ‘leuk’ vonden.
Ze besloot haar optreden met een hilarische act waarin ze, tot ieders verbazing, een echte rockster werd. Ook al was het al
herfst, die 16de oktober, we gingen allen naar huis met een soort lente in het hart.
G-A Boffé
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INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 38”
op ZATERDAG 11 MAART ‘17 om 16 uur of ZONDAG 12 MAART ‘17 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

11/03/2017 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... * (Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie
12/03/2017 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 30 APRIL 2017 - 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 - Balatonmeer (Hongarije)” van 7 t.e.m. 15 juni 2017
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 (€1.700 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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Battelse Bergen 2 • 2800 Mechelen
Tel. 015/27 16 88 • info@origano.be

www.origano.be

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 02/212 24 91

De Kraanbrug

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

Feesten
Feestenvergaderzalen
vergaderzalen

2 voor
30
personen,
1één
voor
personen, een taverne-restaurant eveneens voor 90 personen en
Twee
voor
30 personen,
voor90
90 personen,
een bootterras
voor 100
pers.,
bij mooi weer recepties en aperitief kunnen plaatsvinden en
een taverne-restaurant
eveneens
voorwaar
90 personen
bootterras
personen,
waarenu een
geniet
van voor
een100
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.

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

Adegemstraat 4 • 2800 Mechelen
Tel. 015/26 18 51

Hairteam

HOTEL - RESTAURANT - TRAITEUR

De Basiliek

M. Sabbestraat 111
2800 Mechelen
Tel. 015/27 51 23

Openingsuren: zo - ma gesloten
di: zonder afspraak: 8:00u - 17:30u
wo - do - vrij - zat: afspraak 8:00u - 18:00u

Feestzalen

bvba
Hovestraat 69
Trooststraat 20-22
2650 Edegem
Tel. 03/457 03 69
Tel. 03/457 00 76

“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 - Gsm 0475/77 04 68
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.

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.

