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REPORT
INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.®BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN

irsc@skynet.be  •  www.irsc.be  •  Ondernemingsnummer: 0412.128.452

Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/42 24 57  •  Gsm 0473/78 12 13
Tel. 015/32 37 56  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91

Driemaandelijks tijdschrift - 4de trimester
Oktober 2014 - Nr. 4 - 45ste  jaargang
Stichter-voorzitter Mark Standaert (°08/07/1951 - †26/02/1976)
Verantw. uitgever: Mevr. Standaert-De Groof
Afgiftekantoor: Mechelen 1
Erkenningsnummer:
P.409175

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

00000

Einde feestlijkheden: 19 uur  •  Om 19u30: “Sag beim Abschied leise Servus” Terug met autocars.
Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 24 november 2014.

Ook de betalingen moeten op deze datum binnen zijn. 
Vanaf 1 december 2014 kunnen geen terugbetalingen meer uitgevoerd worden, wat ook de reden zij.

Schriftelijke bestelling: Mevrouw Standaert, Internationale Robert Stolz Club België, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 
en storting op nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363     BIC: GEBABEBB

tel. 015/20 48 78, fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91, tel. 015/32 37 56
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving. Zij die graag in groep komen dienen dit te vermelden. Breng uw vrienden mee.

De beste gelegenheid om lid te worden van onze vereniging.

Kerst- en Nieuwjaarsdiner
‘s GRAEVENHOF, Turnhoutsebaan 439-445, 2970 SCHILDE

op ZONDAG 14 DECEMBER 2014
Ons traditioneel Kerst- en Nieuwjaarsdiner gaat ook dit jaar door in “het ‘s Graevenhof” te Schilde. Dit statig pand ligt even buiten het 
centrum van Schilde. De architectuur van het ‘s Graevenhof is gebaseerd op deze van Louis XIV. Als u daarbij het ensemble Frank Mortiers 
& Jefke Batens (vioolbegeleiding) rekent dat samen met de sympathieke An De Ridder ons op een begeesterende wijze in eindejaars-
stemming zal brengen, dan mag U dit festijn zeker niet missen. Dit jaar ook willen wij onze trouwe leden EXTRA VERWENNEN 
met een EXTRAATJE. Ons Gala-Diner zal geopend worden op een zeer originele manier: nl. met choreografie en balletdansers 
van Linda Baclaine. Een rede temeer om er zeker bij te zijn: inschrijven dus!!!

AANDACHT!!! Deuren gaan open om 12u50 stipt !!!  •  PROGRAMMA
Vanaf 13 uur: ONTVANGST van de DEELNEMERS

Aperitief met hapjes uit onze koude
en warme keuken


Salsa van gebakken wilde zeebaars met bladspinazie, 

Riesling crème en vinaigrette van krab, 
espuma van citrus en kaviaar van zeealgen


Soepje van waterkers en garnituur van gerookte zalm


Sorbet van citrusvruchten


Creatie van kalkoenfilet, sausje van groene pepertjes,

taartje van groentjes & aardappeltjes


Chocoladebonbon
overgoten met

pralinéganache en siroopje 
vlierbessengelei

Tarte Tatin met vanille ijs

Koffie en thee 
aan tafel bediend

(dranken tijdens diner inbegrepen)

Alles muzikaal omlijst door het Ensemble

Frank Mortiers, Nest Adriaensen
 &

Jefke Batens
(vioolbegeleiding)

met tevens
dansgelegenheid

zang
An De Ridder 

INKOMPRIJS: €95,00 / p.p.
Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €89,00 / p.p.

Tafels van 10 PERSONEN!
________________

Er zullen autocars ingelegd worden zoals elk jaar mits voldoende belangstelling.

LUXE AUTOCARS (€12,00) vanuit Mechelen, Rode Kruisplein (McDonald’s)
Berchem Station kant Post / Borsbeek brug  •  Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.
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Bestuursmededelingen

 Beste Robert Stolz vrienden. 2014, ons jubileumjaar, sloten wij af met ons prachtig concert.

Onze geplande aciviteiten in 2014
8 en 9 november 2014 Ons 8ste dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
14 december 2014  KERST- en NlEUWJAARSDINER in ‘s Graevenhof te Schilde

Onze geplande aciviteiten in 2015
zaterdag 14 maart 2015  GRÜSSE AUS WlEN 36 Om 16 uur in deSingel te Antwerpen
en zondag 15 maart 2015  GRÜSSE AUS WlEN 36 Om 15 uur in deSingel te Antwerpen
19 april 2015   PROSIT WlEN  •  Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
28 mei t.e.m. 5 juni 2015  Onze 43ste Verenigingsreis Boedapest, Esztergom & Wenen
30 augustus 2015   Onze jaarlijkse BRUNCH  in Salons Ter Roest te Buggenhout
18 oktober 2015   Ons jaarlijks WIENER BAL  in Hotel De Basiliek te Edegem
14 en 15 november 2015 Ons 9de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
13 december 2015  KERST- en NlEUWJAARSDINER in ‘s Graevenhof te Schilde

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 Tel. 015/20 48 78  -  Fax 015/42 24 57  -  Gsm 0473/78 12 13
Ondervoorzitter: Dhr. DE BROUWER Roger Tel. 03/772 43 81  -  Fax 03/722 12 15  -  Gsm 0475/59 01 60 
Secretaris & P.R.: Dhr. VAN EYKEN René 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 
Penningmeester: Dhr. MAES Jean-Pierre Tel. 015/41 06 05  -  Gsm 0477/56 53 02
Bestuurslid: Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette Tel. & fax 015/42 36 42  -  Gsm 0478/20 58 59
 (reisleidster van onze jaarlijkse verenigingsreis)

Medewerkster: Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen) Tel. 056/61 41 12  -  Gsm 0474/10 75 38

 JUBILEUM VIERING
van 28 SEPTEMBER 2014 om 15 uur

deSingel te Antwerpen
InternatIonale robert Stolz Club belgIë vzw

45
jaar

1969     ~     2014
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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!!!
Het bestuur.

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

Dubbel-concert

André WALSCHAERTS
dirigent

Connie NEEFS
presentatrice

An LAUWEREINS
sopraan

Katarina JING AN GEBAUER
sopraan

Solisten:
Kris Struyven, tenor (België) 

An Lauwereins, sopraan (België)

Erwin Belakowitsch, bariton (Wenen)

Katarina Jing An Gebauer, sopraan (Wenen)

Balletleiding:
Linda Baclaine (België)

Dirigent:
André Walschaerts, (België)

(de dirigent die Helmut Lotti begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:
Connie Neefs

Koor:
Omnia Cantica uit Zaventem

met dirigent Jeffrey Dirix

Kris STRUYVEN
tenor

Erwin BELAKOWITSCH
bariton

Grüsse aus Wien 36
met groot gemengd koor OMNIA CANTICA uit Zaventem

met dirigent Jeffrey DIRIX

ZATERDAG 14 MAART 2015 om 16 uur
ZONDAG 15 MAART 2015 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, choreografie ballet Linda Baclaine

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!
Voor alle inlichtingen van West-Vlaanderen > Mevr. Jetje Reyniers Tel. 056/61 41 12 of Gsm 0474/10 75 38

 
Inkom: 45  -  Lidgeldbetalende leden 32  •  Om organisatorische redenen betalen bij bestelling!!!

Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Fax 015/32 38 26 • Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91
 Betalen IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB van I.R.S.C. vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN
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Verslag van onze jaarlijkse verenigingsreis

Wenen • Ljubljana
van 11 t/m 19 juni 2014 

We vertrekken met allemaal lieve en vriendelijke leden van de Robert Stolz 
Club.  Met onze reisgids Mariette en onze prima buschauffeur Leo weg 
richting Duitsland.  Tijdens de reis krijgen we veel wetenswaardigheden 
en uitleg over de ons omringende steden en streken met zijn prachtige 
vergezichten.  We stoppen tweemaal om onze chauffeur Leo wat rust te 
gunnen en naar toilet te gaan en een glaasje cava als welkomstdrankje te drinken.

Een verdiende nachtrust en een fris bed wacht ons in Hotel “Zum Koch” om welgemutst ons vertrek naar Wenen aan te 
vatten.  Een stop houden we voor een bezoek aan de IBSS-waterwerken aan de Donau.  De warmte houdt ons niet tegen en 
onze chauffeur Leo wacht geduldig in z’n bus om na enige uren het drukke Wenen te bereiken en in ons “Parkhotel ’ aan te 
komen omstreeks halfzes.
Mariette hield ons perfect op de hoogte van het reilen en zeilen van de abdijen en we zagen de abdij van Melk in al z’n pracht 
schitteren.  In ons hotel had Mariette een probleempje met de directie en ze bracht het tot een goed einde.
Na ons avondmaal nog wat nakaarten en het deed ons deugd slapen te gaan.

Wat een heerlijke dag. Wenen opnieuw verkennen onder een stralende hemel met de bus.  Enige vrienden verkozen het 
“Historische Museum” van Wenen te bezoeken, voornamelijk de Vlaamse en Hollandse meesters en dat was voor hen een 
revelatie: Breugel, Rubens, Van Dijck, Cronach. We waren gelukkig ze weer te zien.  Samen namen we in de “Augustiner 
Keller” onze lunch.  Daarna shoppen voor de liefhebbers, terug verzamelen, om 18 uur ons souper in het “Kursalon” res-
taurant en dan het concert, dat was nog een grotere verrassing.
Het was in één woord “zalig”.  Johan Strauss, Mozart, etc.  Overgelukkig gingen we slapen om de dag nadien terug fit te zijn.

Ontbijt oké.  Naar de “Karlsplatz”.  Mooie kerk met ovale koepel en extra barok.  Diner “Go1dener Glocke”.  Mooi concert 
in het “Léhar Schloss”.  ’s Avonds naar Heuriger in Neustift am Walde, in Alte Schmiede, overvloedig drank en avondeten 
en dan is de pret losgebarsten en waren we niet meer te houden.  Een heerlijke avond.

Ontbijt en weg naar Schönbrunn en proberen te kiezen tussen zomerverblijfoord van “Sissi”, ”treintje voor iedereen”, of 
“wagenpark” na het diner. Vertrek naar Ljubljana.  Ondertussen koffiepauze en dan een moeilijk half uur voor Mariette en 
Leo om het hotel te vinden, maar het lukte nog ook.  Proficiat Mariette en Leo en wat we kregen als hotel was boven alle 
verwachting, een splinternieuw “Austria Trend Hotel” en nu direct naar het restaurant, eten en slapen.

Lekker ontbijt en vertrek met onze gids Andrea en na vriendelijke kennismaking de bus op en rondrit door Ljubljana.  We 
bezoeken de mooie opera met rondleiding en diner. Een boottocht op de kanalen is welkom voor ons allemaal.  Van op het 
water lijkt alles anders.  We vervolgen met een leuk souper en prettige folklore avond.  Vrienden en vriendinnen werden 
ten dans genodigd en het eindigde met een spelletje hoedje op, hoedje af, wat we plezant vonden.  Mooie folklorekleding 
mochten we naar hartenlust bewonderen en het eindigde met de bus naar het hotel, en moe, maar gelukkig ons bedje in.

Mariette stelt haar wetten om 8 uur ontbijt en vertrek naar Postogne om de grotten te bezichtigen vooraf het treintje en dan 
nog wat te voet, maar wat we zagen was ongelofelijk “zo prachtig”.  Een werelderfgoed waardig. We proefden achteraf 
verrassend goede wijn met kaas en schinken die er mochten zijn.
Voor de Lipizanerpaarden waren we net op tijd en mochten de veulens en moederpaarden bewonderen.  De stallen waren 
een bezoek waard: 380 paarden.
De moeders Lipizaner met hun zwartharige veulens is iets wat je niet vaak te zien krijgt.  Terugrit naar Ljubljana met een 
gemoedelijk soupertje als sluitstuk.

Voorlaatste dag: na ontbijt en valiezen inladen vertrekken we als echte Europareizigers om 9.13 uur naar Rothenburg aan 
de Tauber.  Vanuit Slovenié, door Oostenrijk en Duitsland naar ons geliefde Vlaanderen.  We rijden door Karinthië met z’n 
wondermooie landschappen, bergen en vergezichten.  We genieten van prachtige muziek dankzij de cd’s van Mariette. Kunnen 
tijdig een koffietje slurpen en het toilet opzoeken. Het diner in ”Irschenberg” was supergoed en zeer gezellig.  “Kramerwirt” 
is het onthouden waard.  Tijdig komen we aan in “Zum Rappen” waar logies en souper ons wachten.  Het middagmaal met 
afscheidsceremonie in “Burg Klopp” te Bingen was echt de Robert Stolz Club waardig. We waren de Koning te rijk in zulke 
mooie omgeving.
Een dankwoord is hier wel op z’n plaats na deze prachtige reis.  In de eerste plaats Mariette deed het fantastisch en perfect. 
Ook onze chauffeur Leo was een gewichtig buschauffeur en we voelden ons veilig.  Geef hen aub een warm applaus!
Alle vrienden en vriendinnen wil ik danken voor de vriendschap en genegenheid.  Een glimlach en een lief woord doen 
wonderen als men 9 dagen samen is.
Dank U wel voor deze heerlijke ervaring. Madeleine Massaer
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Bestuursmededeling

 De  “ELZA VIS de CLERCQ STICHTING” organiseert reeds voor de 7de maal een “ADVENTSCONCERT” 
in de Sint Andrieskerk te Antwerpen: Waaistraat 1.
Dit op zondag 7 december 2014 om 15 uur.
Dit jaar staat dit “Advents-kerstconcert” in het teken van de GROOTE OORLOG 1914-18.  Er zullen o.a. kerst-
liederen gezongen worden die in de Kerstnacht van 1914 aan het IJzerfront weerklonken.  Ook instrumentale 
kerstmuziek uit Oostenrijk en Oost-Europa zullen aan bod komen.  Zullen eveneens aan dit concert hun 
medewerking geven: de baritonzanger en pianist Michel ASSELMANS, de kleinkunstzanger Bart VAN DER 
KERCKHOVEN en de uit Nederland afkomstige mezzo-sopraan Wijnie PUIJK.  Deze laatste met haar vaste 
begeleider aan de piano: Luc SIMONS. 
Andere medewerkers zijn: de klarinetist Michael EVANS, de violisten Ksenia SOUCHA en Alexander EVANS. 
Laure CAMPION zal aan de concertvleugel de solisten begeleiden.
Peter POSSEMIERS zal op het grote Johannesorgel de samenzang ondersteunen
Dr. Pieter VIS, professor-zanger - muziekkenner, zal dit allemaal tot een mooi geheel samenbrengen. 
De prijs is slechts 12 euro.  Maar indien u vooraf reserveert dan betaalt u maar 10 euro.
Dit kan via ons Robert Stolzclub lid: Ward STEFFENS 0497/486476 of é-mail: wardsteffens@telenet.be 
Na het concert wordt er in de zijzaal van de kerk een glaasje Glühwein aangeboden of een chocolademelk. 

Beste mensen dit is ten zeerste aan te raden.  Ikzelf heb dat verleden jaar meegemaakt en dat was fantastisch 
mooi.  Ook  maakt u dan al kennis met Dr. Pieter VIS, die de algemene leiding heeft.
In 2015 gaan we met deze persoon ook nog een en ander doen.
Later meer hierover.

Het bestuur van IRSCB vzw
René Van Eyken-secretaris + PR  

Verslag Brunch in Salons Ter Roest 24/08/2014

 Na een deugdoende vakantie, die niet altijd even zonnig was, keken we er al naar uit om onze 
Stolzvrienden terug te zien.  Dus reden we die zondag tegen 12 uur richting Buggenhout. “Salons Ter Roest”.
De zon was van de partij en het weerzien was zeer hartelijk.  
Na een drankje en een babbel kregen we onze plaatsen toegewezen. René verwelkomde de talrijke groep 
en lichtte ons in over de toekomende activiteiten. Frank Mortiers en Jefke Batens deden hun uiterste best 
om ons al in stemming te brengen met hun wondermooie muziek.
Daarna werd het koude, warme en dessertenbuffet beurtelings aangeboden. Alles overgoten met de nodige 
dranken.  Het smaakte allemaal even lekker!  Tussen de gerechten in konden degenen die het wensten een 
dansje wagen op die prachtige muziek of verder bijpraten over koetjes en kalfjes.  
Alles verliep vlekkeloos.
Zo vloog de tijd en voor we het beseften was het 17u30, dus tijd om naar huis te vertrekken.
We namen afscheid na deze gezellige en geslaagde namiddag.  We beloofden mekaar terug te zien op het 
Jubileumconcert van 28 september 2014 in deSingel te Antwerpen.

Dat zal weer genieten zijn!!!
Godelieve Cools
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Bestuursmededelingen

 Ons lid” de kunstschilder Hendrik NACHTEGAELE” geeft na 
vele jaren terug de mogelijkheid om zijn kunstwerken te bewonderen in een
tentoonstelling in zijn mooie gerestaureerde vierkantshoeve.
Dit in zijn eigen domein dus: OUDE TIENSESTRAAT 25 te 3473 WAANRODE 
(dit is tussen Leuven en Diest gelegen)
Wanneer? Vrijdag 17 oktober van 14 tot 20 uur,
  Zaterdag 18 oktober  van 14 tot 20 uur en 
  Zondag 19 oktober van 10 tot 18 uur.
De toegang is VRIJ. (zijn telefoon nummer is: 016/25 52 57)
Het infonummer voor de tentoonstelling: 0478/34 98 66.
De gemeente WAANRODE bestaat  875 jaar en is uitgeroepen tot “BLOEMEN-
DORP”.
De heer Nachtegaele heeft ook de schilderijen gemaakt voor onze club die wij 
nog telkens gebruiken bij elk concert. Warm aanbevolen.

Het bestuur IRSCB vzw

 Op vrijdag 5 december 2014 om 20 uur
organiseert de HARMONIE SINT-CECILIA uit DUFFEL hun 
50ste MUSICAL SHOW
Treden op: ZENO - tenor en Ange DE WULF - sopraan.
De dirigent is Michel SEYKENS.
Waar: In de SINT-MARTINUSKERK te DUFFEL-Centrum.
Inkom : 15 euro

Kaarten bestellen: Dirk DAELEMANS  0497/13 02 52
     Of : dirk.daelemans5@telenet.be
Ten zeerste aan te raden. 

Het bestuur IRSCB vzw

Overlijdensbericht
Men meldt ons de overlijdens van 2 trouwe leden:

Mevrouw Mariette BEUTEN, echtgenote van Adriaan Janssens
Zij heeft de ouderdom van 87 jaar bereikt en woonde in Schilde

en

Mevrouw Henriette STEVENS, echtgenote van Felix Vandoorne
Geboren te Harelbeke op 13 januari 1943 en overleden te Roeselare op 31 augustus 2014.

Het bestuur heeft zijn medeleven betuigd en dit ook in naam van al onze leden.



BESTELFORMULIER “KERST- & NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 14 DECEMBER 2014 om 13 uur  - ‘s Graevenhof Schilde

te betalen en terugzenden voor 24 november 2014 naar I.R.S.C., BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN

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

Straat: ............................................................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................
neemt deel aan het Kerst- & Nieuwjaarsdiner in het ‘s Graevenhof te Schilde op zondag 14 december 2014 met ................. pers.

Samen aan tafel met ................................................................................................................................................................................. (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
O Wij nemen de autocar te: O Mechelen, Rode Kruisplein (McDonald’s)  -  O Berchem station (Post) / Borsbeek brug Handtekening,
 
Ik stort €...................................................................... 
€95,00 per persoon (Lidgeldbetalende leden 2014 €89,00 per persoon)   •  +€12,00 p. p. voor de autocar 
op rekening nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB
van I.R.S.C., Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
     Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91  •  Tel. 015/32 37 56  •  irsc@skynet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 36”
op ZATERDAG 14 MAART 2015 om 16 uur

deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen

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

Straat: ............................................................................................................................................................................................... Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: ........................................................................................................................ Telefoon: ..................................................................................

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB  Handtekening
van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
14/03/2015 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... 

(Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie            
     Tel. 015/32 37 56  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 36”
op ZONDAG 15 MAART 2015 om 15 uur

deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen

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

Straat: ............................................................................................................................................................................................... Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: ........................................................................................................................ Telefoon: ..................................................................................

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB 
van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
15/03/2015 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)
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  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be 
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I.R.S.C. België is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor al zijn activiteiten. • www.danielsprinting.be  Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.

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

GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

* 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

Feestzalen “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
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.

De�Kraanbrug
Taverne�-�Restaurant�-�Feestzalen

e-mail�:�kraanbrug@belgacom.netPersoonshoek�9�-�2800�Mechelen
Tel�+�Fax�015�20�00�98

Feest-�en�vergaderzalen�:
twee�voor�30�personen,�één�voor�90�personen,

een�taverne-restaurant�eveneens�voor�90�personen�en�een�bootterras�voor�100�personen,
waar�bij�mooi�weer�recepties�en�aperitief�kunnen�plaatsvinden�en�waar�u�geniet

van�een�uniek�zicht�op�Dijle�en�jachthaven.

Open�van�11�tot�23�uur.�-�Keuken�doorlopend�van�11�tot�22�uur.
Woensdag�gesloten,�indien�die�een�feestdag�is,�open�de�ganse�dag.

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.

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

De�Kraanbrug
Taverne�-�Restaurant Feestzalen�-- Bootterras

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.

Twee�voor�30�personen,�één�voor�90�personen,
een�taverne-restaurant�eveneens�voor�90�personen
en�een�bootterras�voor�100�personen,
waar�bij�mooi�weer�recepties�en�aperitief
kunnen�plaatsvinden�en�waar�u�geniet
van�een�uniek�zicht�op�Dijle�en�jachthaven.

Feest-�en�vergaderzalen

Willebroekkaai 37

1000 Brussel

Tel. 02/212 24 91

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

RAMEN EN DEUREN

Nekkerspoelstraat 37
2800 Mechelen
Tel. 015/56 00 46

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

Feest- en vergaderzalen
2 voor 30 personen, 1 voor 90 personen, een taverne-restaurant eveneens voor 90 personen 
en een bootterras voor 100 personen, waar bij mooi weer recepties en aperitief kunnen plaats-
vinden en waar u geniet van een uniek zicht op Dijle en jachthaven.

015 /41.07.80 - 0475 / 70.51.02
Bussestraat 44  2840 Rumst

      KWALITATIEVE TUINPOORTEN EN CARPORTS

Bussestraat 44
2840 Rumst

Tel. 015/41 07 80
Gsm 0475/70 51 02

www.hortipoort.be
info@hortipoort.be


