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Kerst- en - Nieuwjaarsdiner
NIEUWE LOCATIE!!!

Afspanning de Jachthoorn, Doornstraat, 11 te 2550 Kontich

op ZONDAG 15 DECEMBER 2019

Door werken bij Salons van Dijck te Mechelen zijn we ditmaal te gast in de Zuilenzaal van de afspanning de Jachthoorn.
De muzikale begeleiding wordt met vertrouwen in handen gelegd van de Rico Zoroh Band & Nicole

AANDACHT!!!
Ontvangst van de deelnemers vanaf 13u00.
(Eerder gaan de deuren niet open)

Om 14 uur aanvang van het diner
FEESTMENU:

Alles muzikaal omlijst door

Rico Zoroh Band
&
Nicole

Aperitief met koude en warme hapjes

Salade Folle
Salade van grijze ganzenlever, grijze garnalen,
gerookte zalm, Seranoham
met vinaigrette van Chardonnay azijn

Seizoenssoep

Fazant Brabançonne met witloof en kroketten

Grand dessert
Individuele minigebakjes, mousses sorbet
Koffie en thee met zoete versnaperingen
Rode en witte huiswijn
—‘t1vat
—
Bieren van

met dansgelegenheid.

INKOMPRIJS: €99,00 / p.p.
Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €95,00 / p.p.
Tafels van 10 PERSONEN!
________________

Zoals elk jaar zal er een autocar ingelegd worden,
ditmaal vertrekkend van aan de P&R te Wommelgem
(rondpunt naast E 313)
Stop te Berchem - Borsbeekbrug
Verdere details volgen in Report nr. 4 van oktober 2019

Frisdranken,
mineraal- en
bruisend water

Einde feestlijkheden: 19 uur • Om 19u30: “Sag beim
(Pils, Witbier & De Koninck)
Abschied leise Servus” Vertrek met de autocar.
Aandacht: Inschrijven uiterlijk tot maandag 2 december.
Ook de betalingen moeten op deze datum binnen zijn.
Er kunnen nadien geen terugbetalingen meer uitgevoerd worden, welke ook de reden is. Om organisatorische redenen: betaling bij inschrijving.
Inschrijven via het inschrijvingsformulier in bijlage, te zenden aan IRSCB vzw, Acaciastraat 10 te 2800 Mechelen en storting op rekening nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363 - BIC: GEBABEBB
e-mail: irsc@skynet.be - rene.vaneyken@skynet.be • gsm +32 (0)477 20 76 91
Als u in groep komt, dient u dit te vermelden. Breng vrienden en kennissen mee, de beste gelegenheid om leden te werven van onze vereniging.
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Reisverslagen Wenen 2019
Reiswensen
Lieve Stolz Vrienden,
Met pijn in ons hart, en door een ongelukkige heupfractuur van Peter, moeten wij dit jaar de Wenenreis missen.
Peter en ik wensen jullie allen een fijne Wenenreis, met heel veel muziekplezier en vele mooie bezichtigingen. Voor ons is het altijd genieten geweest.
Lieve Stolz vrienden, nogmaals heel veel groeten van ons uit Roosendaal en hopelijk tot bij de brunch.
Peter en Ineke Posthumus.
Wenenreis 2019
Twintig jaar lang was Mariette de rots in de branding van de Wenenreis. Zo bezochten we Praag, Budapest, Bratislava, Bohemen, het Balatonmeer,
Salzburg, /… en Wenen. Zij organiseerde voor ons concerten gaande van de parochiezaal van Sankt Wolfgang tot in het mondaine Kursalon in Wenen.
Zij leerde ons Wenen van binnen en buiten kennen. Zij was altijd in de weer om ons allemaal ten dienste te staan.
Zij heeft steeds haar mannetje gestaan als er iets misliep in de hotels.
Daarom wil ik Mariette in naam van ons allemaal een welgemeend ‘dank u wel’ zeggen.
Marina, Lucien en reisgenoten.
Wenenreis 2019
Beste reisgenoten, beste vrienden,
Als covoorzitter van het Internationaal Artistiek Forum en als lid van de Internationale Robert Stolz Club zijn onze beide verenigingen al sinds jaren
bevriend en promoten we onze wederzijdse culturele-, artistieke- en muzikale activiteiten.
Op vraag van onze onnavolgbare reisleidster Mariette, heb ik dit verslag gemaakt van deze cultuurreis waar we, doorheen de 9 dagen, vele onvergetelijke momenten mochten beleven.
De reis per Lauwers autocar was in de kundige handen van onze beroepschauffeur Leo.
Hierna mijn verslag:
Woensdag 12 juni 2019: Gestart onder een zwaarbewolkte hemel en dit in de plenzende regen. In Aachener Land onze 1ste stop, werden in het kader
van de viering “50 jaar Robert Stolz Club” getrakteerd op een openlucht receptie, met champagne. Fel gesmaakt met diverse hapjes, onder een
gutsende regen, maar toch dik geapprecieerd. Middagmaal in Brunnenhof- Weibersbrunn. Daarna richting “Hotel zum Koch” in Ortenburg-Bayern,
waar we moe onze kamers konden innemen, na een souper, dat smaakte na de lange rit.
Donderdag 13 juni: Na een stevig ontbijt , vertrek naar Passau, waar we onder een stralende zon konden een stadswandeling maakten en een orgelconcert in de barokke Domkerk kregen. De namiddag genoten we van een boottocht met de “Swarovski Chrystal’ op de niet meer zo blauwe Donau.
Met een frisse pint in het ruim of op het zonovergoten dek, konden we genieten van het voorbij glijdende landschap. ’s Avonds souper in “Zum Koch”
met Bayerische muziek, waarbij menigeen de beentjes uitslagen en dit tot in de kleine uurtjes. De nachtrust was welgekomen.
Vrijdag 14 juni: Na het ontbijt vertrek richting Wenen met een stop voor het middagmaal in Kremsmünster. Aansluitend een cultureel hoogstaand
bezoek aan de barokke abdijzalen, waar overvloedig o.a. Vlaamse oude kunst en wandtapijten te bewonderen vielen. Ook de bibliotheek is bewonderingswaardig. Daarna probleemloos naar onze eindbestemming, het “Radisson Blue Royal Palace” in het Weens centrum. Prachtig groot hotel
met ruime kamers. Na een fijn avondmaal, de welgekomen nachtrust in aanloop van nog meer prachtdagen.
Zaterdag 15 juni: Na een goed gevarieerd ontbijt, rijden we met onze gids Renate langs de Ringstrasse naar de Österreichischen National Bibliothek
Hofburg, waar we konden genieten van het barokke interieur met zijn oude manuscripten in de Prunksal. In de moderne Augustinerkeller mochten
we aanschuiven aan een ruim buffet. Onze vrije namiddag spendeerden we in de mooie lanen en boetiekjes, waar we al dan niet, ons geld konden
uitgeven. In de late namiddag mochten we nog even verpozen en ons opfrissen. De bus bracht ons voor een souper naar de Donauturm. De draaiende
vloer gaf ons een prachtig zicht over de weidse “Stadt Wien” en we konden bij het vallen van de avond genieten van de stadslichtjes. Nadien vrij
moe maar voldaan terug naar het hotel.
Zondag 16 juni: Onder een betrokken hemel, loodste onze chauffeur Leo ons doorheen de brede lanen en smalle straatjes naar het oude stadscentrum
voor een bezoek aan de schatkamer van het Belvedère. Hier konden we ons vergapen aan de pronkstukken van 500 jaar Oostenrijkse geschiedenis.
Nadien kunnen we, onder een stralende hemel, genieten van een gesmaakte koetstocht doorheen de Weense lanen waar we de vele, meestal barokke
paleizen, lang ons heen lieten gaan. Middagmaal in ‘Top Lokal’, gevolg door een bezoek aan Schönbrunn, waar de pracht en de praalzalen en –kamers en de tuinen ons overweldigen. Souper in “Kretscher Gwolp”. Terug na het hotel om op te frissen en ons gereed te maken voor een culturele
muzikale avond in de Orangerie van Schönbrunn. Een prachtig klassiek concert met ballet. De nachtrust was welkom.
Maandag 17 juni: Ontbijt, dan bezoek aan de abdij Stift Klosterneuburg, meer dan de moeite waard, qua kunstschatten en omgeving. Middagmaal
in de “Stift Keller Kalenberg”. ’s Namiddags een muzikale noot in Nussdorf, waar we in het Leharschloss van een kamerconcert konden genieten.
En prettige operette selectie met zang en dans. Totaal anders was de aansluitende avond in Heuriger in Neustift am Walde. Daar genoten we van een
gevarieerd avondmaal met wijn “à volonté” en konden we ronddansen op gevarieerde Schlagermusik.
Dinsdag 18 juni: Interessant bezoek aan de concertzalen van de Wiener Musikverein, gegidst door Mariette en Renate. Aansluitende bezoek aan het
Jugendstil gebouw, waar de Secession expo ons verraste. Middagmaal ‘Im Salmbräu”. ’s Namiddags bezoek aan het alweer prachtige Belvedère kasteel
en park. ’s Avonds het souper in het “Kursalon” gevolgd door een klassiek prachtconcert in de Orangerie van het Belvedere, met muziek van Strauss,
Mozart, von Suppé en anderen. Dit alles ondersteund door zang en ballet. We mogen onderstrepen dat de muzikale avonden steeds crescendo gingen.
Woensdag 19 juni: Na het ontbijt vertrek uit Wien richting Rothenburg ob der Tauber. Middagmaal in Hengersberg in Hotel am Ohewehr. In de
vooravond aankomst en souper in “Hotel Rappen”. Nadien een facultatief bezoek aan het mooie middeleeuwse stadje Rothenburg ob der Tauber.
Donderdag 20 juni: Vertrek huiswaarts met een feestelijk afscheidsdiner in het prachtige “Burg Klopp” in Bingen am Rhein. Prachtige vergezichten
over de Rijnbocht en de wijngaarden. Het was puur genieten in een prachtlocatie.
Ondergetekende bracht tussendoor ons reisoverzicht. Een warm applaus voor Mariette die ons eens te meer een IRSC prachtreis uitkiende en voor onze
chauffeur Leo die ons overal doorheen loodste. De terugtocht verliep vlekkeloos.
Christiaan-Albert Roggeman.
Bedanking Wenenreis
Beste Vrienden,
De Robert Stolz Club en in het bijzonder ons Mariette en het bestuur zijn er weer in gelukt ons mee te nemen op een fantastische jubileumreis, naar
onze geliefde muziekstad Wenen.
Wij waren verheugd een hele hoop bekende, oude gezichten te zien en keken al vooruit naar al de avonturen die we samen gaan beleven.
Ook met de nieuwe gezichten hebben wij met plezier de voorbije dagen beleefd.
Spijtig genoeg waren er lieve vrienden afwezig. Wij hebben Ineke en Peter Posthumus uit Holland gemist.
Jan & Dymphna
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DE INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË vzw

stelt voor
3 jubileumconcerten in de

Stadsschouwburg te Mechelen, Keizerstraat 3
vrijdag
zaterdag
zondag

15 november 2019
16 november 2019
17 november 2019

om 19:30 uur
om 16:00 uur
om 15:00 uur

WIENER PARADE XVIII

®

met het Robert Stolz Promenadeorkest
m.m.v.

André
An
Hans Peter Veronika
Erwin
Lauwereins Janssens
Groiss
Belakowitch Walschaerts
sopraan
België

bariton
België

sopraan

bariton

Wenen

Wenen

dirigent
België

Connie
Neefs
presentatrice
België

Kaarten aan €40

(jongeren onder de 15 jaar en studenten met studentenkaart € 15)

te bestellen bij IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
e-mail: irsc@skynet.be • Gsm: 0477/20 76 91

en door storting van het bedrag op rek. nr. IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB
van IRSC België vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN!
Deuren open 1 uur voor aanvang concert. Plaatsen zijn genummerd.
Battelse Bergen 2
2800 Mechelen
Tel. 015/27 16 88

www.lavista-restaurant.be
info@lavista-restaurant.be
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Onder auspiciën
van de
Stad Mechelen

Bestuursmededeling
Beste Vrienden en Sympathisanten van de “Robert Stolzclub”,
We zijn al een eindje gevorderd in ons “Gouden Jubileum jaar”.
Onze WIENER PARADE XVIII staat voor de deur. Zaterdag en zondag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Vrijdagavond heeft nog meer mogelijkheden. Om jeugd aan te trekken hebben wij een gunstprijs voor hen 15,00
Euro i.p.v. 40,00 Euro. Tracht in je familie en vrienden, jeugd en anderen te overtuigen om eens mee te gaan
naar een topconcert. Dit maakt de club beter bekend. Bel zo vlug mogelijk om nog een plaatsje te bemachtigen.
Van deze jubileumconcerten in Mechelen gaan ze allen zeker genieten.
Onze BRUNCH in Kasteel TIVOLI was een succes. Zeer mooie locatie. Aangename muziek een andere vorm
van buffet. Uiteraard zijn er bij een nieuwe locatie wat aanpassingen nodig, die we evalueren, bespreken met de
betrokkenen en er onze conclusie uit trekken.
Voor de “dansliefhebbers” is er ons jaarlijks WIENER DANSNAMIDDAG in “DE HOTEL DE BASILIEK” in
EDEGEM Centrum.
Ons KERST- en - NIEUWJAARSDINER krijgt ook een nieuwe locatie: Afspanning “DE JACHTHOORN” in
Kontich. Een prachtige locatie met een zeer grote PARKING. Een mooie opkomst wordt dan ook verwacht.
Er wordt alvast een bus ingelegd, zodat iedereen de mogelijkheid heeft te genieten van dit culinair festijn.
Mogen wij nogmaals een dringende oproep doen aan “geïnteresseerden” die deel te nemen aan ons bestuur. Zo
kunnen wij het werk beter verdelen.
Wij hopen u op een van de volgende activiteiten te ontmoeten en wensen jullie veel kijk- en luistergenot tijdens
onze jubileumconcerten in november in de stadsschouwburg te Mechelen.
Het bestuur van de IRSCB vzw
René Van Eyken, Voorzitter en PR

Activiteiten in ons jubileumjaar 2019
13 oktober 2019
Jaarlijks WIENER BAL 		
15, 16 & 17 november ‘19 JubileumconcertEN 		
15 december 2019
KERST- en -NlEUWJAARSDINER

Hotel De Basiliek te Edegem
Stadsschouwburg te Mechelen
Afspanning De Jachthoorn te Kontich

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

Geplande activiteiten in 2020
21 en 22 maart 2020
26 april 2020
6 tot 14 mei 2020
23 augustus 2020
11 oktober 2020
14 en 15 november 2020
13 december 2020

41ste GRÜSSE AUS WIEN		
Blauwe Zaal in deSingel te Antwerpen
Prosit Wien–Diner Dansent Hotel de Basiliek Edegem
48ste Verenigingsreis		
Wenen en Graz
Jaarlijkse Brunch 			
locatie volgt later
Jaarlijks WIENER Bal		
Hotel de Basiliek te Edegem
WIENER PARADE XIX		
Stadsschouwburg te Mechelen
Kerst- en - Nieuwjaarsdiner	 locatie volgt later

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:
Dhr. Jean-Pierre MAES	Tel. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02
Bestuursleden:
Dhr. Jacques COLSON	Tel. 03/887 28 27 - Gsm 0476/90 83 39
	Mevr. Greet DE KEYSER	Tel. 03/887 88 22
Medewerkers:
Mevr. Nicole Scheers
	Mevrouw Anita ‘Nieke’ Walschaerts-Hendrickx
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Sfeerbeelden Brunch van 25 augustus 2019

Kasteel Tivoli
Mechelen

Overlijdensberichten
Op 21 juli overleed ons zeer trouw lid

De Heer Clément ROCHETTE
echtgenoot van Mevrouw Denise DECKERS

Hij was 84 jaar oud. Trouw lid van de IRSCB vzw
Zeer actief in de Mechelse culturele activiteiten.
Uitgever van het Mechels boekje: DE MECHELAAR.

l
Op 17 augustus overleed

Mevrouw Elvire BAUDET
moeder van Dymphna BELLEKENS

Zij was 95 jaar oud.
Dymphna en Jan zijn trouwe vrienden van de IRSCB vzw
Vanwege het bestuur werden de familie gecondoleerd.
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IRSC

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

ZONDAG 13 OKTOBER 2019
Deuren om 13u30
Aanvang om 14 uur
haar

47

ste

Weens Bal

®

bij Robert Stolz

Een unieke dansgelegenheid voor oud en jong
in Feestzaal van Hotel De Basiliek,
Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein)
te 2650 Edegem
De Rico Zorroh Band & Nicole
Zij die aanwezig waren op ons diner dansant , weten dat dit een muzikale verwennerij is.
Een spetterend, daverend, vrolijk Weens Bal met muziek en liederen van Johan Strauss tot Robert Stolz.
Inkom: €15,00 • Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €12,00
Om organisatorische redenen betaling bij inschrijving
WIJ BIEDEN VOOR DE DANSERS EN VRIENDEN EEN NAMIDDAG VOL KLASSIEKE EN MODERNE
DANSEN EN VOOR DE NIET-DANSERS MOOIE MUZIEK.
Plaatsaanwijzing bij ingang zaal.
WIL U SAMEN ZITTEN, SPREEK DAN AF met vrienden of familie en bestel uw plaatsen samen.
Dit vereenvoudigt de tafelschikking. BESTEL TIJDIG, HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT.
U hoeft niet vroegtijdig naar huis als u honger krijgt. U kan een schotel of broodjes bestellen, zodat u van
de volledige namiddag kan genieten. Einde voorzien rond 20 uur.
Wij hopen op een talrijke aanwezigheid, zodat dit een bal wordt, een jubileumjaar waardig.		
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Het bestuur

FORMULIER “BAL I.R.S.C.B.”

ZONDAG 13 OKTOBER 2019 om 14 uur - Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22, 2650 Edegem
TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN

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

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

Telefoon:

Bus:

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

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

wenst ........................................ kaarten aan €15,00 en/of ........................................................... kaarten aan € 12,00 (Lidgeldbetalende leden 2019)
voor het 47ste Weens Bal in Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) te 2650 Edegem.
Ik stort € .................................. op rekeningnummer IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB van de I.R.S.C.B., Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.

Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be • rene.vaneyken@skynet.be

Handtekening

FORMULIER “WIENER PARADE XVIII”
VRIJDAG 15 NOVEMBER 2019 om 19:30 uur*
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 om 16:00 uur*
ZONDAG 18 NOVEMBER 2019 om 15:00 uur*
Stadsschouwburg Mechelen

TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN

Naam: ............................................................................................................ Voornaam: ............................................. E-mail: ................................................................................................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................
wenst .......................................... kaarten aan €40,00
..........................................

kaarten voor clubleden 2019 aan €30,00

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

studentenkaarten aan €15,00

* voor VRIJDAG 15/11/2019 om 19:30 uur
* voor ZATERDAG 16/11/2019 om 16:00 uur
* voor VRIJDAG 17/11/2019 om 15:00 uur

Ik stort €.......................................... op rekeningnr. IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB
van I.R.S.C.B. vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen 				
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be • rene.vaneyken@skynet.be

Handtekening,

* schrappen wat niet van toepassing is

FORMULIER “KERST- en - NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 15 DECEMBER 2019 om 13 uur - Afspanning De Jachthoorn, Kontich
te betalen en terugzenden voor 30 november 2019 naar I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN

Naam: ............................................................................................................ Voornaam: ............................................. E-mail: ................................................................................................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................
neemt deel aan het Kerst- en - Nieuwjaarsdiner in Afspanning De Jachthoorn te Kontich op zondag 15 december 2019 met ................. pers.
Samen aan tafel met ................................................................................................................................................................................. (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)

O Wij stappen op de autocar te: O Mechelen Mac Donald’s (Rode Kruisplein) 11u30
Handtekening,
				
O Rondpunt Wommelgem P&R 12u15 - O Berchem station - overzijde oud postgebouw 12u45

Wegens ons jubileumjaar is de autocar gratis.
€99,00 per persoon (Lidgeldbetalende leden 2019 - €95,00 per persoon)
Autocar: GRATIS (mits inschrijven) x ................. pers. (Om organisatorische reden - NOODZAKELIJK om in te schrijven. Niet ingeschreven, geen rit!!!
op rekening nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB van I.R.S.C.B. vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be • rene.vaneyken@skynet.be

—7—

Battelse Bergen 2 • 2800 Mechelen
Tel. 015/27 16 88

L I F E

www.lavista-restaurant.be • info@lavista-restaurant.be

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

www.henryshouse.be • www.houtentafels.be

I S

A B O U

E L E B R AT I N G E L E
Omdat deCkansarmen
en de kinderen
van Nepal onze steun
nodig hebben…

VZW Sukhi Home
Kanoniersweg 2, 2820 Bonheiden
Rekening BE90 9730 2935 2032 • Bic ARS PBE 22
Melding : GIFT Met vriendelijke en dankbare groeten, Cathérine Maes

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 Hairteam
M. Sabbestraat 111
bvba
Hovestraat 69
Trooststraat 20-22
2650 Edegem
Tel. 03/457 03 69
Tel. 03/457 00 76

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

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
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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.

