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REPORT

PB- PP B- 00000
BELGIE(N) - BELGIQUE

INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.

®
ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be • www.irsc.be • Ondernemingsnr: BE 0412.128.452

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018 om 12 uur
organiseren wij voor de 20ste maal een

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

Muzikaal opgeluisterd door
Eddy Aelbrecht
(pianist)

INKOMPRIJS: €58,00
Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €55,00
(alle dranken inbegrepen)

Eddy Aelbrecht

Wij voorzien een autocar vanuit ANTWERPEN en MECHELEN, €12,00
Borsbeekbrug (Berchem station) OVERZIJDE Oud Postgebouw: 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 19 augustus 2018.
Ook de betalingen moeten binnen zijn tegen 19 augustus 2018.
Afzeggen kan tot en met 19 augustus 2018.
Er worden nadien geen terugbetalingen meer uitgevoerd!!!
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Bestuursmededeling

De 40

editie GRÜSSE AUS WIEN was weer een enorm succes, met tweemaal een volle Blauwe Zaal in
De Singel te Antwerpen. Bedankt voor uw enthousiasme. Ook bedankt aan het Arenbergkoor, het Robert Stolz
Promenade orkest o.l.v. André Walschaerts en de solisten. Zij gaven weer het beste van zichzelf. Dank ook aan
Connie Neefs voor de presentatie. Voor de logistieke steun van de medewerkers De Singel eveneens dank.
ste

A

ls een ontspannen dag met lekker eten en drinken en een dansje u kunnen bekoren, kom dan op 29 april 2018
naar de feestzaal De Basiliek te Edegem, voor onze 37ste ‘PROSIT WIEN’.
Wij vergasten u eerst met een mooie receptie. Op blz. 7 vindt u het inschrijvingsformulier.

Voor de 44

reis naar Wenen en Praag zijn er nog plaatsen beschikbaar. Dat is een gelegenheid om in tof
gezelschap te genieten van een boeiende reis, gezellige diners en verzorgde concerten.
Het inschrijvingsformulier vindt u ook op blz. 7.
ste

Raadpleeg geregeld onze website - www.irsc.be en doe mee aan onze activiteiten.

U zal ervan genieten.

Onze geplande activiteiten in 2018
29 april 2018

PROSIT WIEN				

in Hotel De Basiliek te Edegem

6 tot 14 juni 2018

46ste VERENIGINGSREIS		

Wenen en Praag (Tsjechië)

26 augustus 2018

Jaarlijkse BRUNCH 			

in Salons Ter Roest te Buggenhout

14 oktober 2018

Jaarlijks WIENER BAL 		

in Hotel De Basiliek te Edegem

17 en 18 november 2018

17de dubbel-concert WlENER PARADE in de Stadsschouwburg te Mechelen

16 december 2018

KERST- en -NlEUWJAARSDINER

in Salons Van Dijck te Mechelen

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

Onze geplande activiteiten in Jubileumjaar 2019
16 en 17 maart 2019

GRÜSSE AUS WIEN 40		

Blauwe zaal in deSingel te Antwerpen

Bestuur
Voorzitter - P.R.:

Dhr. René VAN EYKEN

					

Gsm 0477/20 76 91

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
Penningmeester:
Bestuursleden:
Medewerkers:

Dhr. Jean-Pierre MAES

Tel. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02

Mevr. Greet DE KEYSER

Tel. 03/887 88 22

Dhr. Jacques COLSON
Mevr. Nicole Scheers

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

Mevrouw Anita ‘Nieke’ Walschaerts-Hendrickx
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37 Prosit Wien
ste

®

Diner Dansant met life muzikale begeleiding
goed bereikbare FEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK,
Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) • 2650 Edegem
op

ZONDAG 29 APRIL 2018

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

Een spetterend lentefeest!

Menu
Aperitief
met aangepaste hapjes
Z
Gevulde tomaat
met Zeebrugse garnalen
Z

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

Andalousische room
Z
Lamsfilet met zacht mosterdsausje,
duo van boontje en
gegratineerde aardappeltjes
Z
Crème brûlée
Mokka • Pralines & snoepjes

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.

Aangepaste wijnen en water
tot en met de hoofdschotel.

Een gelegenheid om met familie en vrienden aan dezelfde tafel te zitten,
MAAR SCHRIJF dan samen in of vermeld bij wie U wil zitten.
Aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aangeduid worden.

Belangrijk voor U!!!

In 2017 € 30 lidgeld betaald? Dan heeft u en uw partner, alleen al voor onze concerten,
een besparing gedaan € 42. Laat deze kans niet schieten en betaal nu uw lidgeld voor 2018.
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Wiener Parade XVII van 17 & 18 november 2018
Zoals steeds gaat dit dubbelconcert door in de mooie
stadsschouwburg van Mechelen (het vroegere paleis van
Margareta van York) . Zaterdag 17 november 2018 te 16
uur en zondag 18 november 2018 te 15 uur.
Volgende solisten hebben hun medewerking toegezegd:
Carla SCHROYEN, sopraan België, Martijn SANDERS,
bariton Nederland, Katharina Jing An GEBAUER,
sopraan Wenen en Joachim MOSER, tenor Wenen. Het
Robert Stolz Promenade Orkest o.l.v. André Walschaerts
en onze vaste presentator, een echte Mechelse, Connie
Neefs zijn zeker van de partij.
Vorig jaar was vlug uitverkocht en een enorm succes!
BESTEL en BETAAL TIJDIG om zeker te zijn van je
plaats.
Het bestuur van de IRSCB vzw
René Van Eyken

Overlijdensberichten
Het Bestuur heeft in haar naam en in naam van onze leden
hun welgemeende deelneming betuigt aan de familie van volgendetrouwe leden:

De Heer Raymond BEDDELEEM
weduwnaar van Mevrouw Reinhilde JANSSENS en van Mevrouw Julienne SEGERS
Hij werd 85 jaar.

Mevrouw José ADRIAENSSENS
weduwe van de Heer Louis WEEMAES
Zij werd 85 jaar.

De Heer Elisé BILLIET
weduwnaar van Mevrouw Carmen DUPREL en echtgenoot van Mevrouw Philomène HENDRICKX
Hij werd 94 jaar.

Wij wensen aan de families veel sterkte toe.

BESTUURSMEDEDELING
U kunt ons niet alleen bereiken via de
gebruikelijke telefoon / fax / gsm
en eventuele e-mailadressen van onze
bestuursleden, maar ook via onze

website:
www.irsc.be
en ons e-mailadres:
irsc@skynet.be
Wij hopen U alzo nog beter van
dienst te kunnen zijn.
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Onze verenigingsreis
Onze 46ste verenigingsreis naar (onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen • Praag (Tsjechië)

van woensdag 6 t/m donderdag 14 juni 2018

• Vertrek vanuit Mechelen en Berchem, koffie in Aachenerland, een lekker middagmaal
in het Brunnenhof om uiteindelijk in Ortenburg “Zum Koch” in de buurt van Passau
van eten en slaap te genieten.
• Sankt Florian, de Stift, heeft onze belangstelling vooraleer we in Wenen onze intrek
nemen  in het hotel “Kaiserwasser” in de buurt van de Donau.
• Wenen, bezongen in ontelbare liedjes, laat zich binnenstebuiten bewonderen:
prachtige gebouwen, brede lanen, gezellige restaurants, winkelstraten, concert in
het Kursalon, Burgtheater, Rathaus, Donauturm, Léharschloss, Heuriger in Neustift am Walde, Schönbrunn, Kutscher G’Wölb en talloze andere bezienswaardigheden
zullen ons dermate verwonderen.
• Maar de tijd staat niet stil en we reizen verder naar Praag.  Daar zal de gids ons de
oude en de nieuwe stad tonen met al zijn wetenswaardigheden.  Typische restaurantjes, koffiehuizen, (de Zwarte Moeder Gods) een dinercruise met Praagse melodieën, de burcht met de aflossing van de wacht, de folklore… alles blijft ons boeien.
• Ook hier komt er een einde aan.  We vatten de terugreis aan met een stop in het
Landhotel ‘Lindenhof’ in Vohenstrauss en bereiken ’s avonds Rotenburg o/d Tauber,
hotel “Rappen”.
• Na een welverdiende nachtrust, het alombekende afscheidsdiner in Bingen “Burg
Klopp” om dan, vol leuke herinneringen en wellicht nieuwe vrienden, gezond en wel,
zalig thuis te komen.

... sag leise zum Abschied ....

Uren en programma kunnen zich wijzigen naargelang noodzaak....
Inschrijven met inschrijvingsformulier verder in deze REPORT of boeken bij
- Mariette VOLKAERT-HAUTMAN – Tel . 015/42 36 42 of GSM 0478/20 58 59
- Jean-Pierre MAES – Tel. 015/41 06 05
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:
Elke reiziger moet lid zijn van I.R.S.B. vzw en zijn lidgeld 2018 van
€ 30,00 hebben voldaan!
Om iedereen gelijke kansen te geven, gebeurt de inschrijving enkel met het inschrijvingsformulier dat in deze REPORT
opgenomen is.
DE INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF, ALS HET VOORZIENE VOORSCHOT BETAALD WORDT.
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250,00 per persoon, direct te storten op rekening van de I.R.S.B vzw, Acaciastraat, 10 2800
Mechelen nr. BE95 6528 2011 3258.
Zoals gemeld is de inschrijving pas definitief na betaling van het voorziene voorschot.
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Verslag Grüsse aus Wien van 17 en 18 maart 2018
Zaterdag ..... sneeuw! Wie heeft de ijsheiligen aanbeden? Zelden gezien zo laat op het seizoen! Doch muzieknoten
en stemmen vielen als pure witte kristallen in de blauwe zaal van deSingel.
Vier solisten brachten met panache stemkleuren met een coloratuur en variëteit om van te snoepen. Ergens zong
een nachtegaal, kwetterde een zanglijster, floot een virusvrije merel, bekte een paradijsvogel z’n mooiste lied ...
ingetogen of uitbundig.
Het koor stond als ‘background’ helemaal achteraan, beetje verscholen achter eigen talent, in steun van briljante
zangers en kwam prompt als solist voluit naar de voorste rijen met Prins lgor die wel een keizer leek ...
Het ballet, Japanse gratie met Brits flegma, bracht een ‘Aragonaise’ ten tonele met Franse “élégance” onder
Spaanse gloed. The second Walz, een hemelse choreografie zonder te ... walsen.
Onze dirigent, leider en tevens programmeur van het geheel, deed Salome uit haar as verrijzen en legde elke
vezel van z’n lichaam in muzikale plooien, onvermoeibaar, met een dirigeerstok bewogen op een fractie van een
seconde, zich volledig uitlevend. Het gaf het publiek achteraf een “wow” effect met ongeziene “power”.
De presentatrice, innemend, knoopte alle muziekstukken met een gouden snoer van knappe anekdotes aan elkaar.
Het eerste deel was “emotioneel” gedragen door fijne liederen die soms gregoriaans van tint waren. Het publiek
genoot in een volkomen stilte, zelfs tot tranen bewogen.
Maar de uitbundigheid van deel twee deed iedereen meewiegen en vrolijkheid was troef. Als eind die prachtige
boodschap ... Brüderlein ... Schwesterlein ... een droom?
En die boekettenparade met alle kleuren van de regenboog was verrassend sereen.
Grüsse aus Wien? Groeiend groots, afgodisch aangedaan, wereldwijd waardig.
De inrichters zullen GAW n° 40 en de club 50 jaar jong in 2019 hun beste beentjes moeten voorzetten om nog
beter te doen ... we houden hen eraan ...
Louis, een geboeid luisteraar.

De naam van Robert Stolz
is aan onze vereniging verbonden
om volgende redenen:
• Robert Stolz was op het ogenblik van de
stichting de enige nog in leven zijnde componist
van de Operette-dynastie.
(Offenbach, Johann Strauss, Millöcker, Lehár,
Kálmán, e.a.)
• De composities van Robert Stolz zijn samen met
deze van Johann Strauss, Ziehrer en Oscar
Strauss, de meest «Wienerische».
• Doorslaggevend zijn echter de figuur en de
muzikale opvattingen van Robert Stolz.
Zij geven de weerspiegeling van de
muzikale tendens die het clubbestuur wil vooropstellen, namelijk het harmonieuse, het
bevallige, het gracieuse in de muziek.
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“PROSIT WIEN” op ZONDAG 29 APRIL 2018 - 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,
Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

Handtekening,

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen - Praag (Tsjechië)” van 6 t.e.m. 14 juni 2018
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 Borsbeekbrug (Berchem station) OVERZIJDE Oud Postgebouw

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!!!
Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

“BRUNCH” op ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018 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 Borsbeekbrug (Berchem station) OVERZIJDE Oud Postgebouw 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,
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

Ontdek onze beleggingen.
Ontdek onze beleggingen.
Zo eenvoudig dat iedereen
begrijpt. dat iedereen
Zo ze
eenvoudig

L I F E

MARC CLAESSENS BVBA
MIJN GELD BELEGGEN

IS GEMAKKELIJKER
BEFFERSTRAAT
23
DAN MIJN BOTERHAM
BELEGGEN.
2800 MECHELEN
T.: 015/460760
marc.claessens@recordbank.be

Deurnestraat 239 • 2640 Mortsel
Tel. 03/440 36 41

A B O U

CELEBR
AT I N G
MARC CLAESSENS
BVBA

FSMA: 107565 A-cB

Voor elk beleggingsfonds waarin u belegt bij Record Bank, vindt u het prospectus, de KIID en het laatste periodieke
FSMA:Die107565
A-cB
verslag van de bevek kosteloos in alle kantoren van Record Bank en op www.recordbank.be.
documenten
zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Met ‘fonds’ bedoelen we: bevek (beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal), gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs of Belgisch recht. De
fondsen worden u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door Record Bank nv en wederzijds akkoord)
elk beleggingsfonds
waarin u belegt bij Record Bank, vindt u het prospectus, de KIID en het laatste period
door Record Bank België nv ~ Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BT WVoor
BE 0403
263 642. Deze
reclamemededeling isOntdek
een openbaar
en vormt geen beleggingsadvies overeenkomstig
artikel
en 10° kosteloos in alle kantoren van Record Bank en op www.recordbank.be. Die docume
verslag
van46,
de9°bevek
onze aanbod
beleggingen.
van de wet van 06/04/1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.
zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Met ‘fonds’ bedoelen we: bevek (beleggingsvennootsc
Zo eenvoudigzetel:
dat Henri
iedereen
ze begrijpt.
Record Bank nv ~ Maatschappelijke
Matisselaan
16, 1140 Evere, België ~ RPRmet
Brussel
veranderlijk kapitaal), gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs of Belgisch recht
BT W BE 0403 263 642 ~ www.recordbank.be

fondsen worden u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door Record Bank nv en wederzijds akko
door Record Bank België nv ~ Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BT W BE 0403 263 642. D
reclamemededeling is een openbaar aanbod en vormt geen beleggingsadvies overeenkomstig artikel 46, 9° en
van de wet van 06/04/1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.
Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere, België ~ RPR Brussel
BT W BE 0403 263 642 ~ www.recordbank.be

MARC CLAESSENS BVBA

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
HOTEL - RESTAURANT - TRAITEUR

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

BEFFERSTRAAT 23
2800 MECHELEN
T.: 015/460760
marc.claessens@recordbank.be
FSMA: 107565 A-cB
Voor elk beleggingsfonds waarin u belegt bij Record Bank, vindt u het prospectus, de KIID en het laatste periodieke
verslag van de bevek kosteloos in alle kantoren van Record Bank en op www.recordbank.be. Die documenten
zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Met ‘fonds’ bedoelen we: bevek (beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal), gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs of Belgisch recht. De
fondsen worden u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door Record Bank nv en wederzijds akkoord)
door Record Bank België nv ~ Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BT W BE 0403 263 642. Deze
reclamemededeling is een openbaar aanbod en vormt geen beleggingsadvies overeenkomstig artikel 46, 9° en 10°
van de wet van 06/04/1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.
Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere, België ~ RPR Brussel
BT W BE 0403 263 642 ~ www.recordbank.be

Hairteam
M. Sabbestraat 111
2800 Mechelen
Tel. 015/27 51 26

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

Feestzalen

“Salons Ter Roest”

L I F E

I S

A B O U T

M O M E N T S

C E L E B R AT I N G E L E G A N C E S I N C E 1 8 3 0

CLIFTON
STEEL, 41 MM
SELF-WINDING

Bruul, 85 – Mechelen – tel: 015 20 15 21

www.baume-et-mercier.com

Bruul, 85 – Mechelen – tel: 015 20 15 21

Financieel management
• Accountancy
Financieel management
Outsourcing financiële
profielen
• Audit
Accountancy
Outsourcing financiële profielen

Plezantstraat 8 b • 9100 Sint-Niklaas
www.finvision.be
Audit

Plezantstraat 8 b

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

ELE

BEFFERSTRAAT 23
2800 MECHELEN
T.: 015/460760
marc.claessens@recordbank.be

www.henryshouse.be • www.houtentafels.be

Kamerstraat 50 - 9255 Buggenhout
Tel. 052/33 62 34 - Gsm 0475/77 04 68
www.terroest.be

I S
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B-9100 Sint-Niklaas

www.finvision.be

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

