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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 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2015 om 12 uur
organiseren wij voor de 17de 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:
I.R.S.C.B., 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 I.R.S.C.B., Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving aub!!!!

AANDACHT:
Inschrijven tot uiterlijk 5 augustus 2015.
Ook de betalingen moeten binnen zijn tegen 5 augustus.
Afzeggen kan tot en met 18 augustus.
Vanaf 19 augustus worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd!!!
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Bestuursmededeling
Beste vrienden, clubleden,
Verleden jaar -2014- hebben wij de 45ste verjaardag gevierd van onze eigen club: 1969-2014.
Maar wist u dat “ons idool” de befaamde Weense componist-dirigent ROBERT STOLZ, geboren is in 1880 en
overleden in 1975?
Hij is net geen 95 jaar geworden. Maar betekent wel dat hij in 2015 reeds 40 JAAR OVERLEDEN is.
Tijdens onze jaarlijkse Wenen reis van dit jaar -2015- gaan we ook een bezoek brengen aan zijn laatste rustplaats. Wel, dit gaan we dit jaar ook in de bloemetjes zetten. Dat wij een tamelijk druk programma hebben,
dat weet u zeker en vast. Daarom was het niet eenvoudig om daar nog een vrije datum voor te vinden.
Wij hebben gekozen voor de, volgens ons, beste oplossing.
Wij gaan tijdens onze “Weense dansnamiddag” van zondag 18 oktober in Hotel DE BASILIEK in Edegem daar
speciaal aandacht aan besteden. De aanvang zal iets vroeger gebeuren en ook de afsluiting zal iets later zijn.
Zo hebben we wat meer tijd om die “hulde” aan onze grootmeester er beter te kunnen inpassen. De “echte
dansliefhebbers” zullen er weinig hinder van ondervinden. Ook aan de “hongerigen” zullen we denken.
Het zal iets heel speciaals worden. Alles wordt daar georkestreerd door de bekende Nederlandse professorzanger PIETER VIS.
Deze is zeer goed bekend in Vlaanderen en zeker in het Antwerpse. Dat zal een heel speciale “causerie”
worden met prachtige beelden, muziek en zang. Het wordt echt een “onvergetelijke dag”. Alle details zult
u vinden in de REPORT Nr 3 van juli .
Wij geven u nu reeds de raad van die datum in uw agenda aan te duiden en zeker “op tijd” uw plaatsen te
reserveren. Zo zult u er zeker bij zijn.
Dat we plaatsen zullen te kort komen staat nu bijna zeker vast. Dus “een verwittigd persoon is er…
Ook wij kijken er reeds naar uit.
Oprechte groeten van gans ons bestuur.
Het Bestuur.

Onze geplande activiteiten in 2015
19 april 2015
28 mei t.e.m. 5 juni 2015
30 augustus 2015
18 oktober 2015
14 en 15 november 2015
20 december 2015

PROSIT WlEN • Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
Onze 43ste Verenigingsreis
Boedapest, Esztergom & Wenen
Onze jaarlijkse BRUNCH
in Salons Ter Roest te Buggenhout
Ons jaarlijks WIENER BAL in Hotel De Basiliek te Edegem
Ons 9de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
KERST- en NlEUWJAARSDINER in ‘s Graevenhof te Schilde

Zeer belangrijke mededeling
Wegens omstandigheden hebben wij de datum van ons jaarlijks Kerst-en Nieuwjaarsdiner in het ’s Graevenhof te Schilde moeten verschuiven. De geplande datum van zondag 13 december WORDT ZONDAG
20 DECEMBER 2015. DUS EEN WEEK VROEGER.
Noteer dit alvast in uw agenda. De details volgt u, zoals gewoonlijk, via onze REPORT.
Bedankt voor uw begrip.
Het Bestuur.
Voor meer informatie raadpleeg onze website www.irsc.be, email naar irsc@skynet.be of bel 015/32 37 56, gsm 0477/20 76 91.

Bestuur
Voorzitster:
Mevr. STANDAERT-DE GROOF Julienne
Ondervoorzitter:
Dhr. DE BROUWER Roger
Secretaris & P.R.:
Dhr. VAN EYKEN René
					
Penningmeester:
Dhr. MAES-STANDAERT Jean-Pierre
Bestuurslid:
Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette

Tel. 015/29 87 85
Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60
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. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02
Tel. & fax 015/42 36 42 - Gsm 0478/20 58 59

Medewerkster:

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

(reisleidster van onze jaarlijkse verenigingsreis)

Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen)
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34
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 19 APRIL 2015

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

Een spetterend lentefeest!
Menu
Aperitief met aangepaste hapjes

Scampi’s met prei en wortelsnippers,
pernodsaus

Aspergeroomsoep met kervelpluksels
en Lenteroom

Eendenborst “Courvoisier”,
druifjes en mandarijntjes,
Parijse nootjes

Dessertenbord van de Chef

Mokka • Pralines & snoepjes
Aangepaste wijnen en water
tot en met de hoofdschotel.

Niet-leden: €60,00
Lidgeldbetalende leden: €55,00
INSCHRIJVEN: Met inschrijvingsformulier:
I.R.S.C.B. vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26, GSM 0477/20 79 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.
ER WORDEN GEEN INKOMKAARTEN VERSTUURD,
aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aangeduid worden.

Belangrijk voor U!!!

W eet U? Indien U in 2014 e30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten
e72 uitgespaard. Mis deze kans niet!!!! Zeker doen in 2015!!!
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Het bestuur.

Verslag Kerst- & Nieuwjaarsdiner van 14 december 2014van
Beste Robert Stolz vrienden,
“Een heerlijke middag met Robert Stolz”, het zou voor ons de titel kunnen zijn van een vervolgverhaal.
Het Kerst- en Nieuwjaarsdiner op zondag 14 december 2014 was voor ons, ook nu weer, een fijne belevenis.
Rond 13.00 uur gearriveerd in het ‘s Graevenhof te Schilde werden wij reeds in de hal vriendelijk onthaald.
Vandaar gingen wij naar de ontvangstzaal waar ons direkt een welkomsdrankje en een hapje werd aangeboden. Het feest nam dadelijk zijn aanvang door de geanimeerd in gesprek zijnde aanwezigen en de
begroeting van een aantal bekenden.
Rond 14.00 uur kregen we de tafelrangschikking en betraden wij de, mooi gerenoveerde, diner-danszaal.
Een sierlijk balletpaar, choreografie van Linda Baclaine, opende de middag op charmante wijze.
Reeds bij het horen van de eerste noten, gespeeld door het voortreffelijk ensemble Frank Mortiers en Jefke
Batens, voelden wij ons wegglijden in Wiener sferen. De muziek deed onze tenen krullen, we popelden om
te kunnen gaan dansen. En wat hebben we gedanst!
Het diner werd met tussenpauzen opgediend en lege glazen bestonden niet.
Sopraan An De Ridder zorgde, tot driemaal toe, voor een prachtige vocale omlijsting waarbij velen behoefte voelden om mee te zingen.
Terwijl ik dit schrijf gaan mijn gedachten terug naar het jaar 1960. Ik was toen 16 jaar en had toen al belangstelling voor de muziek van Robert Stolz.
Destijds viel mijn oog op een aankondiging van een optreden van sopraan Anneliese Rothenberger en tenor
Rudolf Schock begeleid door een orkest o.l.v. Robert Stolz. De uitvoering zou plaatsvinden in de concertzaal gelegen op de Parade te ‘s-Hertogenbosch. Op de betreffende avond, ik op de fiets, zakgeld op zak,
van Vught, waar ik woonde, naar ‘s-Hertogenbosch. (Heerlijk naief toch?...)
Daar nat aangekomen, het was een regenachtige avond, zag ik dames in prachtig avondtoilet en heren in gala
uit de af- en aan rijdende limousines stappen. Ik voelde de bui al hangen.
Toch, vol goede moed, ik naar de kassa... Het was natuurlijk uitverkocht en voor genodigden.
Ik denk wel eens, had Robert Stolz langs gelopen en mijn teleurstelling bij de kassa gezien, hij had mij mee
naar binnen genomen. Maar wat een geluk,...Toch nog,... NU 55 jaar later genieten wij nog steeds volop van
zijn muziek!
Terug naar het Kerst- en Nieuwjaarsdiner.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan het Bestuur van de I.R.S.C.B. die met veel inzet, steeds opnieuw, aan
velen onvergetelijke momenten bezorgd.		
Jan Baars

Bestuursmededelingan
Beste leden, dit is van onze bevriende vereniging AUSTRIA FREUNDE.
Interesse? Bel hen en zeg gewoon dat u lid bent van de Stolz Club, dat doet soms wonderen.

Zaterdag 25 april 2015

‘Frühlingsfest’ – ‘Lentefeest’
met de ‘Original Zillertaler’

in de gezellige Cafetaria van Extra Time, Louisalei 24, Hoboken-Antwerpen.
De cafetaria sluit vanaf 12 uur tot 19 uur, daarna enkel toegang met inkomkaart Frühlingsfest.
Voor de negende keer reeds brengen we dit toporkest de ‘Original Zillertaler’ naar Austria Freunde.
Denk aan hun succesvolle optredens tijdens de Austria Festivals en het Lentefeest 2012, 2013 en 2014.
Met medewerking van ‘Erste Ferienregion im Zillertal’ en Hotel Schiestl.
Bestel nu uw beste plaatsen! Wil je met je vrienden samen zitten aan dezelfde tafel, bestel en/of reserveer dan ook
samen!!! Tel. 03/440 88 36 – 0476/500 144 - info@austriafreunde.be.
Leden : € 17,00 – niet-leden : € 20,00. Genummerde plaatsen
Bevestigen door storting op de bankrekening van Austria Freunde vzw : BE50 7765 9077 0618 bij Belfius.
De kaarten worden vervolgens per kerende opgestuurd.
Aanvang programma 20 uur - deuren vanaf 19 uur.
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Onze verenigingsreis
Onze 43ste verenigingsreis naar (onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Boedapest • Esztergom • Wenen
van donderdag 28 mei t/m vrijdag 5 juni 2015

• 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.
• De volgende dag bezoeken we Heiligenkreuz, abdij, met gids, gevolgd door middagmaal en zijn we
‘s avonds in Viségrad, hotel Silvanus, met als afsluiter een grill-party.
• Bezoek aan Budapest met gids Marianne, middagmaal in de Burcht, om dan het Parlement te bezoeken,
koffietje in New-York (?), doorrijden naar Szentendre om aldaar te souperen met folkloreklanken.
• Zondag, na ontbijt, bezoek Budapest, Heldenplein,... middagmaal en bezoek puszta Kiskunsagi met
show en souper.
• We vertrekken naar Esztergom: kathedraal, crypte en schatkamer.  Middagmaal en dan vertrek naar
Wenen waar we het Zentral Friedhof bezoeken. Logies en souper in hotel “Messe” aan het Prater.
• Bezoek aan Wenen met gids Renate.  Lekker eten in de Augustinerkeller om daarna de winkels van
Wenen... free shoppen?  Lege beurs?  We bezoeken het Kursalon voor een lekker souper en concert.
• Wenen heeft een prachtige “Hofburg”, “Belvedère” en ander fraais...  Middagmaal in de Salmbrau.
   Daarna bezoek aan het Léharschloss met concert.  Dans, muziek, drank en eten “im alte Schmiede”
de Heuriger in Neustift am Walde.
• Na het ontbijt vertrek naar Rotenburg o/d Tauber.  Onderweg middagmaal in Ansfelder Nord, even
koffiestop en dan logies met souper in hotel “Rappen”.  De ‘Nachtwacht’ wacht...
• Vrijdag: huiswaarts met afscheidsdiner in Bingen in de Burg Klopp. Veilig komen we aan in Berchem

... sag leise zum Abschied ....

en Mechelen, vol verhalen

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.
Verplicht inschrijven met inschrijvingsformulier zie verder in deze REPORT van januari 2015.

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
2015/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 2015 voldaan.
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten vóór 20 februari 2015 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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Bestuursmededelingen
Op 19 april hebben wij onze zoveelste PROSIT WIEN in Hotel DE BASILIEK in Edegem.
Dat is het moment om met mekaar wat te babbelen en kennis te maken. Afwisselend met een gezellig danske.
Een prettige ontvangst met aperitief en de nodige hapjes als “WELKOM” hoort erbij.
Zorg dat u erbij bent.
Onze concerten de laatste jaren hebben steeds meer en meer succes. Wij hebben zopas onze 36ste GRÜSSE
AUS WIEN meegemaakt.
Schitterend!! In november volgt nu onze WIENER PARADE in de Stadsschouwburg van Mechelen. Dit op
14 en 15 november dus.
Allebei in matinéevoorstelling. Laat u deze keer niet “verrassen” door “telaat” in te schrijven.
Bestel nu uw kaarten dan bent u daar al zeker van dat u erbij zult zijn. De betaling kan gebeuren NA het
verschijnen van onze volgende REPORT 2015/Nr 3 van juli dit jaar.
Wij hebben terug voor een fantastische bezetting gezorgd. Mooie stemmen uit Wenen en van bij ons.
Snel zijn is de boodschap.
In 2014 hebben wij onze 45ste verjaardag gevierd met een extra mooi jubileumconcert op 28 september.
Maar dit jaar hebben wij terug een speciale verjaardag, namelijk die van ons idool ”Robert Stolz” himself.
Geboren in 1880 en overleden in 1975.
Dit betekent: zijn geboortejaar is 135 jaar geleden en zijn overlijden 40 jaar.
Wel ook op vraag van onze internationale president HANS STOLZ uit Graz, gaan we dit speciaal vieren in
Hotel de Basiliek te Edegem tijdens onze Weense Dansnamiddag op ZONDAG 18 OKTOBER.
Wij gaan starten om 14 uur.
Deze viering zal geleid worden door Prof. Pieter VIS uit Nederland met de nodige diamontages en muziek.
Maar wij vrezen van plaats te kort te hebben. Daarom een “gouden raad”: BESTEL NU REEDS.
U kent onze nummers om te bellen of te mailen.
MIS DEZE UNIEKE GELEGEHEID NIET.
Tot dan.
Het bestuur.

Overlijdensberichten
Zij waren reeds vele jaren lid van de Robert Stolz Club.
Men meldt ons de overlijdens van:
Mevrouw Paulette BEELAERTS
uit Mechelen. Zij heeft de leeftijd van 85 jaar bereikt.
De Heer Theo

JANSSENS uit Meise.

De Heer en Mevrouw Valère DE POVER - Maria DE VRIEZE
beiden woonachtig te Gent. Valère bereikte de ouderdom van 94 jaar en Maria van 95 jaar.
Dit zijn de ouders van onze trouwe leden: Frans en Monique Cotteleer-Van Pover.
Mevrouw Denise VAN TONGELEN uit Muizen.
Echtgenote van de Heer Jan Jacobs
Het bestuur heeft zijn medeleven betuigd en dit ook in naam van al onze leden.
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“PROSIT WIEN” op ZONDAG 19 APRIL 2015 - 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)
Storting op rekeningnr.
IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB van I.R.S.C.B., Acaciastraat 10, 2800 Mechelen,
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

Handtekening,

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Boedapest • Esztergom • Wenen” van 28/05 t.e.m. 5/06/2015
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 (€1.500 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, Borsbeekbrug 		

Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. volgt van I.R.S.C.B., 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 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

“BRUNCH” op ZONDAG 30 AUGUSTUS 2015 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 I.R.S.C.B., Acaciastraat 10, 2800 Mechelen,
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • 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

WWW.FINSTRALBE

Nekkerspoelstraat 37
2800 Mechelen
Tel. 015/56 00 46
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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. 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

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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