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Gemeenschapscentrum Het Koetshuis – Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal
Piano’s & Parts
Uw partners in cultuur

Kleemputtenstr. 95
1770 LIEDEKERKE
Tel. 053 68 04 99

Kon. Albertstr. 142
1760 O.L.V.-LOMBEEK
054 34 11 34

Verdeler van SAMICK buffet- en55
vleugelpiano’s
Ninoofsesteenweg
Tweedehands
buffet- en vleugelpiano’s
1760
Roosdaal
(Yamaha - Kawai - Atlas - Eterna ...)
info@bma-ergonomics.be
Alle piano-onderdelen van topkwaliteit

BVBA

Comm.V.A. Geeroms
Verdeler van SAMICK buffet- en vleugelpiano’s
Jozef Geeroms
Tweedehands buffet- en vleugelpiano’s
Taffijn Piano Supply
Hoevestraat 37 B
B-1755 Gooik
Belgium

Taff

piano supply
Tel.
Mob.

pianos@taffijn.com

+32(0) 54 56 65 70
+32(0) 478 67 51 46

(Yamaha - Kawai - Atlas - Eterna ...)

Pol De Montstraat 28
1741 WAMBEEK
Tel. 02 582 45 66
Fax 02 582 80 91

Alle piano-onderdelen van topkwaliteit

Taffijn Piano Supply
Hoevestraat 37 B
B-1755 Gooik
Belgium

HUISHOUDHULP MET DIENSTENCHEQUES
voor hulp in uw huishouding
of voor een toffe job in eigen streek

Taffijn Piano Supply
Hoevestraat 37B - B-1755 Gooik
+32 54 56 65 70
+32 478 67 51 46
pianos@taffijn.com
pianos@taffijn.com

BVBA

Taff

piano supply
Tel.
Mob.

+32(0) 54 56 65 70
+32(0) 478 67 51 46

PICOBELLO bvba
Gasthuisstraat 66
1760 ROOSDAAL
Tel. 054 34 44 57

Je houdt momenteel de seizoensbrochure 2011-2012 van gemeenschapscentrum Het Koetshuis in jouw handen. Ze is, naast onze webstek
www.koetshuisroosdaal.be en www.roosdaal.be/uitinroosdaal, het medium bij
uitstek om jouw culturele activiteiten in Roosdaal te plannen.
De voorbije 2 seizoenen draaide onze eigen programmatie zo goed dat we er ditmaal qua volume, kwaliteit en variatie nog een schepje bovenop doen. Blader
verder en ontdek de toffe mix die we jou aanbieden. Een gemoderniseerd aanbod vereist natuurlijk aangepaste abonnementsformules. Ontdek ze allemaal op
pagina 18 en 19 en kies de formule die het beste bij je past. Naast het reguliere
aanbod vind je in de rubriek ‘Te Gast...’ vele culturele pareltjes die Roosdaalse
socio-culturele verenigingen in ons gemeenschapscentrum organiseren.
Draaien op volle toeren vereist natuurlijk ook een afgewerkte infrastructuur.
Tegen de start van het seizoen in september 2011 zullen het buitentheater en
de afgewerkte achteringang ons centrum compleet maken. Indien je jezelf
geroepen voelt om een evenement te organiseren, dan kan je bij ons terecht. De
infrastructuur en het kader waarin deze zich bevindt, lenen zich perfect voor de
organisatie van zowel binnen- als buitenactiviteiten.
Laat je verrassen door het volwassen karakter dat het gemeenschapscentrum
Het Koetshuis op korte tijd ontwikkelde.

WOORD VOORAF

Beste cultuurliefhebbber,

Met culturele groet en hopelijk tot binnenkort,
Namens Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal
Johan Van Lierde						
Secretaris						

Leon Brion
Voorzitter

Met dank aan iedereen die dit mogelijk maken: het gemeentebestuur van
Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant, de partners in cultuur, de artiesten, de
vrijwilligers en... ons publiek.

Info | Tickets | Openingstijden
Kantoor GC Het Koetshuis | ingang via Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal
tickets: 054 89 49 02
www.koetshuisroosdaal.be | info@koetshuisroosdaal.be
Open iedere werkdag van 8.30 - 12.00 uur
+ dinsdag van 18.00 - 19.30 uur
+ woensdag van 13.00 - 16.00 uur
Uitgezonderd tijdens sluitingsperiode van 11 juli tot en met 29 juli 2011
V.U . AGB Roosdaal • Leon Brion • Brusselstraat 15 • 1760 Roosdaal

3

HUBERT DAMEN

Abo
Soiree

© Paul Van Caesbroek

‘Als de dood voor het leven’

zaterdag

24 september 2011

20.00 uur

Basis: 14,00 euro
Abo/+55/-26: 12,00 euro
Groep/Pashouder: 13,00 euro
Met:
Hubert Damen
Carlo Willems, slagwerk
Herman Verspauwen,
klarinet en tenorsax
Ludo Mariën,
accordeon en bandoneon
Dagmar Feyen,
piano en keyboards
Peter Verhaegen, bassist
Link:
www.een.be/programmas/
de-rode-loper/witse-zingt
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“Ik sta al jaren in de regen, te dromen van de zon”
Hubert Damen zingt, zegt, fluistert, schreeuwt teksten en liedjes over liefde, vriendschap en dood. Liederen die vragen om
(her-)ontdekt te worden. Gedichten die vragen om muzikaal
verteld te worden.
Teksten van Bram Vermeulen, Wannes Van de Velde, Ramses
Shaffy, Hugo Claus, Roger De Neef, Raymond Carver, Willem
Wilmink, Hans Lodeizen, Liesbeth List en vele anderen. Teksten
over het leven zoals het is: verschrikkelijk mooi. Liefde en haat,
vriendschap en vijandschap, zerpe humor en gulle lach, jong en
oud, dag en nacht, leven en dood en ook “weemoedigheid die ’s
avonds komt wanneer men slapen gaat…”.
Uit de pers:
“Het is precies in het theater dat Damen zijn post-Witse-dagen
wil doorbrengen. In 2012 zet ik mijn liedjesprogramma voort.
Om tijd over te houden om na te denken over het leven? En de
dood. Wie op zijn 64ste niet over de dood nadenkt, is te weinig
met het leven bezig. Witse heeft zijn boom waar hij naartoe
trekt op moeilijke momenten, ik heb mijn eigen boom. Wanneer
ik ‘s avonds bij een heldere sterrenhemel thuiskom, dan is het
eerste wat ik doe tegen mijn boom gaan wateren en nadenken
over onze pietluttigheid.” De Standaard

M. NOSTITZ QUARTET - JAN MACH (TSJ)

‘Koffie en klassiek: Wolfgang Amadeus Mozart’

Abo
Soiree
Het Mathilda Nostitz Quartet werd gevormd in 1994.
Alle musici zijn afgestudeerd aan de ‘Academy of Music’ in
Praag.
De passie van deze musici voor hun vak en hun verbluffende
virtuositeit zorgden er ondertussen voor dat het ensemble
roem vergaarde tot in de verste uithoeken van deze wereld
(Europa, Korea, China en Japan, de Verenigde Staten, de
Arabische wereld ...).
Het M. Nostitz Quartet wordt vergezeld door Jan Mach.
Deze buitengewone klarinettist is op dit moment één van de
rijzende sterren in Tsjechië en ver daarbuiten.
Programma :

zondag

9 oktober 2011

15.00 uur Koffie & Gebak
16.00 uur Concert
Basis: 12,00 euro
Abo/+55/-26: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro
Met:

en

15.00 uur : Koffie en gebak
16.00 uur : verwelkoming en inleiding concert
Wolfgang Amadeus Mozart
			
			
			

Strijkkwartet in G KV 156
Presto
Adagio
Menuetto

Wolfgang Amadeus Mozart
			
			
			
			

Kwintet met klarinet in A groot KV 581
Allegro
Larghetto
Menuetto
Allegretto con variazione

Petr Bernasek: viool
Vaclav Vacek: viool
Pavel Horejsi: viola
Petr Sporcl: cello
Jan Mach: klarinet

Website:
www.nostitzquartet.com
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‘Hommage aan Alan Lomax’

© Stephan Vanfleteren

Abo
Soiree

ROLAND VAN CAMPENHOUT
& THE GOLDEN GLOWS

vrijdag

4 november 2011
20.30 uur

Basis: 16,00 euro
Abo/+55/-26: 14,00 euro
Groep/Pashouder: 15,00 euro
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In het najaar van 2009 vond
in de Ancienne Belgique een
eerbetoon plaats aan de Amerikaanse etno-musicoloog Alan
Lomax. Van dit unieke programma, met The Golden Glows en
Roland, kunt u genieten in GC
Het Koetshuis.
Proloog
Anno de jaren ’30: Alan Lomax,
John Bishop en Worth Long gaan
in de Mississippi-delta op zoek
naar de grondbeginselen van de
blues. Ze vinden er de oorspong
van dit Afro-Amerikaans genre:
ex-gedetineerden, spoorwegarbeiders en dokwerkers zingen
authentieke worksongs op het
ritme van het harde labeur. Laat
dit beeld de basis zijn van deze
voorstelling.
ROLAND speelt een selectie van
Lead Belly songs
Blueslegende Lead Belly werd
ontdekt door Alan Lomax en
diens vader John A. Lomax. In
de jaren ’30 reisden zij langs
gevangenissen in het Zuiden
van de Verenigde Staten om gevangenisliederen op te nemen.
Daar ontmoetten ze Lead Belly
en de rest is geschiedenis. Zijn

‘Good Night Irene’ in een versie
van The Weavers werd een nummer 1 hit en Nirvana’s versie van
‘Where Did You Sleep Last Night
(In The Pines)’ is ook in ieders geheugen gegrift. Maar daarnaast
speelde Lead Belly nog zo een
500 songs bij mekaar. Graag geven we onze eigen blueslegende
Roland de eer om daaruit een
spannende selectie te brengen.
The Golden Glows: A Prison
Songbook
The Golden Glows brengen een
selectie van gevangenisliederen. Deze werden in de jaren ’30
geregistreerd door Alan Lomax.
Daar waar de Glows doorgaans
opteren voor zachte, intieme vocale pracht en een consequent
doorgevoerd
minimalisme,
gaan ze bij deze gelegenheid
voluit. The Golden Glows staan
garant voor een unieke performance die teert op rauwe energie en vocale power.
Bezetting: Katleen Scheir (sopraan) - Nel Ponsaers (alt) Bram Van Moorhem (tenor &
gitaar) - Geert Hellings (elektrische gitaar) - Frederik Meuleyzer (drums)

RAF COPPENS

‘Overschot van Gelijk’

Abo
Soiree
Raf Coppens gaat in zijn 14de stand-up comedy show in confrontatie met mensen met het grote gelijk in pacht: vrouwen,
moeders, voetbaltrainers, politici, bisschoppen, Vlamingen,
Walen, de politie en ook zichzelf.
Heeft iedereen steeds gelijk? Of ongelijk? Of ergens tussenin?
Hebben mensen met het groot gelijk gelijk? Of mensen die
twijfelen over hun gelijk?
Zeker is: velen hebben langs geen kanten gelijk.
Een grote groep misschien een beetje. En een kleine minderheid heeft gelijk.
En een heel kleine minderheid heeft overschot van gelijk!

zaterdag

26 november 2011
20.00 uur

Basis: 12,00 euro
Abo/+55/-26: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro
Met: Raf Coppens
Website: www.rafcoppens.be

Door een teveel aan meningen is er een Overschot van Gelijk.
Dat is niet erg. Hoe meer meningen, hoe meer er te lachen valt.
Leve de democratie!
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LIEBRECHT
VANBECKEVOORT

(Laureaat KONINGIN ELISABETH WEDSTRIJD PIANO)

‘Klassiek: Franz Liszt’

Abo
Soiree
vrijdag

16 december 2011
20.30 uur

Basis: 12,00 euro
Abo/+55/-26: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro

Pianist Liebrecht Vanbeckevoort (26 jaar) bleef relatief onbekend tot hij in 2007 laureaat werd van de Koningin Elisabethwedstrijd.
Na deze wedstrijd kreeg hij veel mooie kansen en was zijn
carrière definitief gelanceerd. Zo speelde hij op Night of the
Proms en gaf hij een concertreeks samen met de immer populaire jazzpianist Jef Neve.
2011 is het Lisztjaar, het is exact tweehonderd jaar geleden
dat de legendarische pianist Franz Liszt het levenslicht zag.
Liebrecht Vanbeckevoort viert mee.
Zijn derde cd is helemaal toegewijd aan Franz Liszt. De componist zal in dit concert uitvoerig aan bod komen.
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GUIDO
BELCANTO
‘Een man als ik
ontmoet je niet
elke dag’
Abo
Soiree
Na een aanloopperiode van 10
jaar als straatzanger en rock and
roller, debuteerde Guido Belcanto
in 1985 als chansonnier in het
reeds lang ter ziele gegane theater Paljas te Antwerpen. Met zijn
curieuze mix van drama, erotiek
en zelfspot lanceerde hij zich onmiddellijk als een geheel nieuw
type zanger in de Vlaamse muziekwereld, een uniek figuur, met
niemand te vergelijken.
25 jaar lang vaarde hij stroomopwaarts zijn eigen koers, wars van
alle modes en trends. Met een
ontroerende toewijding bouwde
hij aan zijn imposante oeuvre,
bracht tien langspeelplaten uit
en verzamelde stap voor stap een
leger hondstrouwe fans die hem
als een regelrechte volksheld aanbidden. Belcanto heeft er nooit
een geheim van gemaakt wat zijn
uiteindelijke ambitie is: de grenzen van het levenslied verleggen
en het genre behoeden voor de
ondergang. Dat hij met glans geslaagd is in deze opdracht, werd
onlangs officieel bekrachtigd. Op
de stoep aan de Ancienne Belgique in Brussel kreeg hij een ster

met zijn naam in de Walk of Fame,
een eer die enkel weggelegd is
voor de echte baanbrekers. Daar
ligt hij in het illustere gezelschap
van The Scabs, The Kids, Gorki en
Raymond van het Groenewoud,
waarmee bewezen is dat
Belcanto (samen met Raymond)
de Vlaamse zanger is met het
allerhoogste rock and rollgehalte.
25 jaar lang heeft men geprobeerd om Guido Belcanto te ‘categoriseren’ maar niemand is daar
ooit in geslaagd. Hij is een stroming op zich. Geheel terecht mag
hij daarom zeggen: ‘Een man als
ik ontmoet je niet elke dag’. Het
is meteen de titel van zijn nieuwe,
in 2011 te verschijnen plaat en
tevens van de theatertoer die
daaraan gekoppeld is. Hierin
brengt hij zijn nieuwe songs ten
gehore plus zijn onsterfelijke hits
begeleid door zijn 4 fabuleuze
muzikanten.
‘Guido Belcanto gaan bekijken is
als het nemen van een lekker bad
gevuld met zoete geuren en op lichaamstemperatuur’.

vrijdag

27 januari 2012
20.30 uur

Basis: 18,00 euro
Abo/+55/-26: 16,00 euro
Groep/Pashouder: 17,00 euro
Met:
Guido Belcanto
Geert Hellings: gitaren, banjo,
pedalsteel
Lieven Demaesschalck: gitaar,
accordeon, piano
Nicolas Rombouts: contrabas
Bert Huysentruyt: drums,
trompet
Website:
www.guidobelcanto.be
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Abo
Soiree

Abo
Matinee+

THEATERGEZELSCHAP
FAST FORWARD VZW
‘Dossier
Ronald
Akkerman’
spel:
Antje De Boeck
en
Peter Schoenaerts

vrijdag

17 februari 2012

20.30 uur

Basis: 12,00 euro
Abo/+55/-26: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro
Tekst, spel:
Antje De Boeck en
Peter Schoenaerts
Regie: Barbara Rubin

Theatergezelschap Fast Forward stelt voor: ‘Ronald Akkerman’.
Dit toneelstuk is aangrijpend teksttheater van de bovenste
plank.
Schrijfster Suzanne van Lohuizen schrikt er niet voor terug om
de meer macabere en sombere aspecten van het leven in haar
teksten te verwerken.
Zo gaat dit stuk over de relatie tussen Judith, een verpleegster,
en Ronald, een terminale patiënt.
Zij wil haar job doen, hij wil niet dood. En dat leidt tot spanningen, ontroering en pijnlijke humor.
Antje De Boeck speelt Judith. Bij het grote publiek werd ze
bekend dankzij de film Daens (1993), die genomineerd werd
voor de oscar van beste buitenlandse film.
Ronald wordt gespeeld door Peter Schoenaerts. Hij studeerde
Taal- en Letterkunde in Leuven en Oxford en volgde een drama-opleiding aan de American Academy of Dramatic Arts in
New York.
Regisseur Barbara Rubin komt uit Zuid-Afrika, maar is al tien
jaar actief in de New Yorkse theaterwereld.
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HENK RIJCKAERT
‘Het Experiment’

Abo
Soiree
We worden door iedereen belogen en bedrogen. We weten
niet meer wie te vertrouwen, behalve onszelf. Wij zijn de enige
eerlijke mensen, terwijl rond ons het netwerk van leugens zich
steeds meer dichtsnoert. Zou het niet fijn zijn om ook te liegen
en te bedriegen? Zonder ook maar één grammetje spijt. Zonder
gestraft te worden. Zou het niet fijn zijn om al die smeerlappen
te verpletteren onder één grote wereldomvattende leugen?
Een echte man kent vele passies, en dat is bij Henk Rijckaert
niet anders: komiek op Vlaamse en Nederlandse podia, televisiemaker in het bekroonde en kijkcijferrecords verpulverende
Zonde van de Zendtijd, muzikant en improvisator om er maar
enkele te noemen.
In zijn 3de avondvullende voorstelling, ‘Het Experiment’, keert
Henk Rijckaert terug naar zijn eerste liefde: de wetenschap. Hij
ontmaskert leugens, verklaart het verband tussen homeopathie en natuurrampen en bouwt zijn eigen waarheden op, geheel volgens de regels van de leugenaars.
En hij experimenteert. Helemaal wetenschappelijk verantwoord, mocht u daar nog aan twijfelen. Henk Rijckaert (1974)
draait al een hele tijd mee in het Vlaamse humorcircuit. Hij
begon jaren geleden als improvisator bij het Gentse improcollectief ‘The Lunatics’ en vond zijn eigen weg als comedian.
Sinds 2 zeer geslaagde en succesvolle tv-seizoenen van het
bekroonde ‘Zonde van de Zendtijd’ is hij bij het ruime publiek
geen onbekende meer. Maar de natuurlijke biotoop van Henk
is en blijft het theaterpodium.

zaterdag

24 maart 2012
20.00 uur

Basis: 12,00 euro
Abo/+55/-26: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro
Tekst, spel en muziek:
Henk Rijckaert
Regie: Han Coucke
Techniek: Leslie Vantomme
Website: www.henkrijckaert.be
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ASTRID NIJGH

‘Ten voeten uit’

Abo
Soiree
zaterdag

28 april 2012

20.00 uur

Basis: 12,00 euro
Abo/+55/-26: 10,00 euro
Groep/Pashouder: 11,00 euro

Astrid Nijgh staat meer dan 35 jaar op de planken, en dat viert
ze, ook in België!
De muzikale carrière van de Amsterdamse contra-alt Astrid
De Backer kreeg goed vorm toen ze in het entourage van
Boudewijn de Groot tekstschrijver Lennaert Nijgh leerde kennen. Het klikte meteen tussen de twee, niet alleen op artistiek
vlak. Reeds na 2 jaar is hun huwelijk voorbij, maar op muzikaal
gebied bleven ze elkaar geregeld vinden.
In ‘73 verscheen het nummer ‘Ik doe wat ik doe’ op single.
Nadien concentreerde ze zich vooral op het schrijven en
produceren van liedjes voor anderen en op radiopresentatie.
Toch bracht ze regelmatig ook eigen materiaal uit, of trok ze
langs theaters met solo-of kleinkunstprogramma’s.
Eind 2007 bracht Astrid Nijgh het album ‘Tegen het lijf’ uit.
Daaraan gekoppeld het gelijknamig theaterprogramma langs
de Nederlandse schouwburgen. Medio 2008 maakte ze diepe
indruk tijdens het ‘Houden van’-festival in het Antwerpse
Sportpaleis.
N.a.v. haar 35-jarig jubileum creëerde Astrid Nijgh - speciaal
voor België - het miniconcert ‘Astrid Nijgh ten voeten uit’, waarbij ze in intieme setting (enkel met gitaar) als het ware een
soort huiskamerconcert geeft.
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Abo
Soiree

WILLEM VERMANDERE
‘Alles Gaat Over’

Willem werd zeventig, maar ‘van verre’ is daar niets aan te zien.
Hij gaat onverminderd op stap met zijn trawanten Freddy en
Pol en Bart, met al hun snaren en gitaren, een resem fluiten en
klarinetten en de grote contrabas.
Noem hem gerust “nen poëet” dat klinkt niet zo plechtig als
“nen dichter”.
’t Zijn liedjes en vertellementen van zottigheid en tederheid,
van verdriet en kontentement, van ergernis en verrukking om
onze wereldbol.
De refreintjes zijn er om mee te zingen. En voor al wat ze niet
gezegd krijgen, spelen ze muziekjes.

zaterdag

26 mei 2012
20.00 uur

Basis: 16,00 euro
Abo/+55/-26: 14,00 euro
Groep/Pashouder: 15,00 euro

O ja, “ALLES GAAT OVER” mag je zijn programma noemen...
maar de passie voor het zingen zelf, dat gaat niet over.
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CONNIE NEEFS

‘De Spiegel Lacht’

ee
Abo Matin
Senioren
donderdag

20 oktober 2011
14.00 uur

Basis: 10,00 euro
Abo/+55/-26: 8,00 euro
Groep/Pashouder: 9,00 euro

De krachtige, warme stem van Connie Neefs herken je uit
duizenden.
Met haar muzikanten reist ze door Vlaanderen met sfeervolle
liedjesprogramma’s. Nu brengt zij voor u ‘De spiegel lacht’.
Een smaakvolle show met sterke Nederlandstalige teksten,
sfeervolle muziek en een perfecte balans tussen oud en nieuw
materiaal.
Zij zingt over levensvreugde, liefde en kinderplezier. Over het
dorp, de school, gevoeligheid en melancholie.
Verder put ze ook uit de liedjeserfenis van haar broer
Louis Neefs.
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Dubbeloptreden

THE RONALD LEE WHITE DANCERS
‘Showballet: It’s Christmas time’
Abo
Mati
Seni nee
oren
donderdag

22 december 2011
14.00 uur

Basis: 10,00 euro
Abo/+55/-26: 8,00 euro
Groep/Pashouder: 9,00 euro

The Ronald Lee White
Dancers is een sprankelend
showballet. Ze brengen voor
u een gevarieerd spektakel
waarbij choreografie, mu-

MARJAN BERGER

Marjan Berger is een artieste pur sang, geboren in Helmond ( Nederland ) en geen
onbekende in de Nederlandse, Belgische & Duitse showwereld.
De meeste mensen in Vlaanderen kennen haar van het
Nederlandse
duo
Frank
& Mirella dat in de jaren
’80 - ’90 de ene hit na de andere scoorde en niet van de
buis te branden was.
Haar carrière begon toen
ze in 1968 deelnam aan de
talentenjacht van de KRO,
“Springplank” genaamd, nu
vergelijkbaar met Soundmix
en X-Factor, met 2 Engelstalige nummers “Those were the

ziek en kostuums een belangrijke rol spelen.
Het eerste deel bestaat uit
een repertoire gebracht in
typische Revuestijl, boordevol strass, pailletten, boa’s
en veren… kortom “Glitter &
Glamour”.
In het tweede deel vervoeren we u naar de wonderlijke wereld van de Kersttijd.
Zowel klassiekers als minder
bekende liedjes passeren de
revue. Voor elk wat wils!
“ We wish you a merry X-mas
& a happy New Year”

days” & “Kiss me goodbye”,
en meteen ook de eerste
plaats haalde met een record
aantal punten, het hoogste
dat in 10 jaar werd behaald.
Gert Timmerman ontfermde
zich meteen over haar. De
eerste single “Huilen om een
schaduw” was meteen raak
en stond weken in de Nederlandse hitlijsten. Sinds 1976
heeft zij de Belgische nationaliteit. Vanaf toen ging zij
solo verder om zich meer toe
te leggen op Vlaanderen en
Duitsland.
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DUBBELOPTREDEN

BRECHTS
HUMMEL BUMMEL

WENDY
VAN WANTEN

‘Tiroler heimat- en dansmuziek’

donderdag

16 februari 2012
14.00 uur

Basis: 10,00 euro
Abo/+55/-26: 8,00 euro
Groep/Pashouder: 9,00 euro

ee
Abo Matin
Senioren
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Hummel Bummel is een
blaaskapel bestaande uit een
twaalftal muzikanten.
In een lederhosenoutfit schotelen zij je een gevarieerd
programma voor.
Buiten Tirolermuziek zullen
er ook tango’s en evergreens
weerklinken in de schouwburg. Al 34 jaar zorgen deze
muzikanten
voor
goede
muziek, toffe sfeer en een
leuke show.

Na Hummel Bummel zetten
we het feest verder met de
grote ster van de Vlaamse
showbiz, Wendy Van Wanten.
Het is een tijd geleden dat
Wendy Van Wanten nieuw
werk uitbracht, maar met
haar nieuwe zomersingle
gaat ze er weer helemaal
tegenaan. ‘Taka Takata’ is
een echte meezinger die al
na één luisterbeurt meteen
blijft hangen. Niemand minder dan topproducer Patrick
Hamilton stond in voor de
productie in de Globe Studios
te Loppem.

DUBBELOPTREDEN

BANDIT

DUO TWILIGHT

‘Van Edith Piaff tot Ann Christy’

Bandit, geboren in 1972 te Roeselare, kwam in contact met een
producer door zijn wekelijkse deelname in een Karaoke-bar.
Het eerste resultaat van hun samenwerking was ‘The Linedance’, Will Tura zong een Vlaamse versie van dit nummer.
Bandit zong de countrysong met een warm Amerikaans
accent.
In overleg met Will Tura werd een album uitgebracht met de
muziek van Will Tura in het Engels vertaald. Daardoor kon
Bandit mee op tournee van Will Tura als special guest, waar hij
heel wat ervaring opdeed. De concerten van Bandit zijn een
groot succes. Hij is nog lang niet uitgezongen!
Duo Twilight brengt voor u van Edith Piaff tot Ann Christy.
Met een zelden geziene souplesse worden hits van Edith Piaff,
Frank Sinatra, Ann Christy,... afgewisseld met het deugddoende repertoire van The Ramblers en de zeer gesmaakte
meezingers zoals J’attendrai of het Noordzeestrand. Zangeres
Karine Bosanne kent haar vak door en door.

donderdag

19 april 2012
14.00 uur

Basis: 10,00 euro
Abo/+55/-26: 8,00 euro
Groep/Pashouder: 9,00 euro

Abo M
atinee
Senior
en

Nu blijkt pianist Willy Adams ook een onwaarschijnlijk diepe, warme stem te hebben die tot de verbeelding spreekt
(Jean Gabin, Louis Neefs, Dean Martin, Bécaud). M.a.w. dit
wordt een overgetelijke namiddag!
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Abonnement & ticketverkoop
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Deluxe abonnement:
Dit abonnement bevat tickets voor de veertien voorstellingen.
De abonnementsprijs bedraagt 125,00 euro (incl. 6% BTW).
De verkoop start op dinsdag 7 juni 2011 om 18.00 uur in de foyer van de schouwburg.
Soiree abonnement:
Dit abonnement bevat tickets voor de tien voorstellingen waarvan negen
avondvoorstellingen en één klassiek koffieconcert op zondag 9 oktober.
De abonnementsprijs bedraagt 95,00 euro (incl. 6% BTW).
De verkoop start op dinsdag 7 juni 2011 om 18.00 uur in de foyer van de schouwburg.
Matinee abonnement (senioren):
Dit abonnement bevat tickets voor de vier namiddagvoorstellingen.
De abonnementsprijs bedraagt 30,00 euro (incl. 6% BTW)
De verkoop start op dinsdag 7 juni 2011 om 18.00 uur in de foyer van de schouwburg.
Matinee + abonnement (senioren):
Dit abonnement bevat tickets voor de vier namiddagvoorstellingen met uitbreiding van het theater ‘Dossier Ronald Akkerman’ met Antje De Boeck en Peter
Schoenaerts.
De abonnementsprijs bedraagt 37,50 euro (incl. 6% BTW)
De verkoop start op dinsdag 7 juni 2011 om 18.00 uur in de foyer van de schouwburg.
Keuze abonnement:
Dit abonnement bevat minimum 5 voorstellingen naar keuze uit de veertien
voorstellingen.
Je betaalt de abonnementsprijs zoals vermeld in de brochure.
De verkoop start op dinsdag 14 juni 2011 vanaf 18.00 uur in het kantoor van
GC Het Koetshuis.
Losse tickets (tickets per voorstelling):
Start verkoop vanaf dinsdag 21 juni 2011 vanaf 18.00 uur in het kantoor van
GC Het Koetshuis.
Abonnement/
losse tickets

Wat

Prijs (inc. 6% BTW)

Start verkoop
7 juni vanaf 18u00 in
de foyer van
GC Het Koetshuis

Deluxe

alle voorstellingen

125,00 euro

Soiree

alle avondvoorstellingen

95,00 euro

Matinee (senioren)

alle namiddagvoorstellingen

30,00 euro

Matinee+ (senioren)

alle namiddagvoorstellingen met uitbreiding van theater
Antje De Boeck

37,50 euro

Keuze
abonnement

Stel zelf je abonnement samen tegen
voordelige prijs. (1
ticket voor minstens
5 voorstellingen)

Duid je keuze aan op
het bestelformulier

14 juni vanaf 18u00
in het kantoor van
GC Het Koetshuis

Losse tickets
e.v.t. kortingen
(-25j, +55j, groep, muziekmozaïekpas)

1 ticket per voorstelling

Duid je keuze aan op
het bestelformulier

21 juni vanaf
8u30 in het kantoor
van GC Het Koetshuis

Kortingen:
- Bij aankoop van een los ticket is er een korting voor jongeren ( jonger dan 26
jaar), medioren en senioren (55 jaar en ouder) en op vertoon van een muziekmozaïek-pas.
- Groepen genieten een korting op de basisprijs bij aankoop van 10 tickets en
meer voor één en dezelfde voorstelling.

Info | Tickets | Openingstijden
Kantoor GC Het Koetshuis | ingang via Strijtemplein 15 | 1760 Roosdaal
tickets: 054 89 49 02
www.koetshuisroosdaal.be | info@koetshuisroosdaal.be
Open iedere werkdag van 8.30 - 12.00 uur
+ dinsdag van 18.00 - 19.30 uur
+ woensdag van 13.00 - 16.00 uur
Uitgezonderd tijdens sluitingsperiode van 11 juli tot en met 29 juli 2011

Abonnement & ticketverkoop

Hoe tickets kopen?
- Aan het onthaal kan je je tickets cash betalen.
- Reserveer je telefonisch of via mail (info@koetshuisroosdaal.be) dan schrijf je
het verschuldigde bedrag over ná ontvangst van de bevestiging. Als de betaling minder dan zeven dagen voor de voorstelling geregistreerd wordt, haal je
de tickets af in het kantoor na contante betaling of op vertoon van het betalingsbewijs (rekeninguittreksel).
- Zolang de voorstelling niet uitverkocht is, kan je de avond zelf uiteraard ook
nog tickets kopen.
- Je betaling dient ons binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging
te bereiken, zoniet vervalt de reservatie.
- Ben je je tickets verloren of vergeten? Geen probleem, de computer heeft al je
gegevens geregistreerd.
- Gereserveerde tickets worden afgehaald ten laatste een half uur voor de voorstelling.
- Niet-gebruikte tickets worden achteraf niet geruild of terugbetaald.
- Je kan tickets en abonnementen ook betalen met sport- en cultuurcheques
uitgegeven door Accor of Sodexo.
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TE GAST...

Jeugdraad en Gemeentebestuur organiseren
‘Roosdaalse Zomeravonden’
Woensdag 06 juli, 13 juli en 24 augustus 2011 | 20.00 uur
De Roosdaalse jeugdverenigingen en het Gemeentebestuur organiseren enkele
gezellige, zonnige zomeravonden in openlucht voorzien van een streepje muziek.
Info: karen.vanschuerbeeck@roosdaal.be
Seniorenraad en gemeentebestuur organiseren
‘Seniorenbeurs’
Donderdag 22 september 2011
Alle locaties van GC Het Koetshuis
Info: inge.vanderstappen@roosdaal.be.
Dekerf en partners organiseert -bank en verzekeringen‘Klantenavond’
Donderdag 29 september 2011 | 20.00 uur
Info: dirk.dekerf@dekerf.be
KVLV Roosdaal organiseert -TheaterVeerle Malschaert: ‘Eeuwige passie, dat belooft! ‘
Vrijdag 30 september 2011 | 20.00 uur
Info & tickets: 0478 44 50 53, lieve-hemerijckx@skynet.be
Jeugdhuis Splinter organiseert -comedy‘Rauwe Kloten’ met Gunter Lamoot
Zaterdag 1 oktober 2011 | 20.00 uur
“Wat is het verschil tusssen Julio Iglesias en 2 kilo
mosselen?” en andere zever, nonsens, prietpraat
zoveel als u wil.
Kortom: lachen-gieren-brullen geblazen dus…
www.gunterlamoot.be
Ticket: Leden jeugdhuis: 10, 00 euro | VVK: 12,00 euro |
ADK 15,00 euro
(incl. consumptie in jeugdhuis)
Info & tickets: tickets@jhsplinter.be

Gezinsbond VZW Strijtem organiseert -concertStash: ‘Knock Out’
Zaterdag 8 oktober 2011 | 20.30 uur
Ticket: VVK/leden 10 euro, Kassa 12 euro
Tickets en info: griet.deleeuw@live.be
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Gezinsbond OLV-Lombeek organiseert cabaret/comedyTer Bescherming van de jeugd: ‘California’
Datum: zaterdag 15 oktober 2011 | 20.00 uur
In hun nieuwe cabaretprogramma maken Dries
en Tim op hun typerend, eigenzinnige manier
meer dan ooit gebruik van hun achtergrond als
psychologen. Om deze voorstelling
te maken, lieten ze zich opnemen in de psychiatrie en bezochten ze het orakel van
de Heilige Franciscus van Assisi. Dit alles met slechts één enkel doel: een antwoord
te vinden op de vraag: ‘wie zijn wij en waar is onze pianist?
Tickets & info: willinda@telenet.be
Jeugdraad Roosdaal organiseert
‘Kindertheater week van de jeugd’
zondag 16 oktober 2011
Koninklijke Fanfare De Eendracht Borchtlombeek organiseert
Concert
Zaterdag 22 oktober 2011 | 20u00
Tickets & info: krislauwaert@hotmail.com
Davidsfonds Roosdaal organiseert -kleinkunst,
chanson, poëzie‘Sporen met drie’ Wilfrid Moonen,
Dirk Van Lierde en Walter Evenepoel
Zaterdag 29 oktober 2011 | 20u30
Toen Walter Evenepoel en Wilfrid Moonen in
1997 met hun programma Sporen uitpakten, omschreef VRT-verslaggever Kris Baert
het zo: “Sporen” is een aangrijpend liedjesprogramma dat heel gewone thema’s
op een buitengewone manier bezingt. Na al die jaren klopt deze omschrijving nog
altijd. Alleen hebben Moonen & Evenepoel nu het gezelschap gekregen van Dirk
Van Lierde. In het programma ‘Sporen met drie’ horen we de sterkste liedjes van de
eerste cd, maar ook een flink aantal nieuwe pakkende chansons. Voor de melodieën
tekenen uiteraard Wilfrid en Dirk, maar ook Miel Cools, voor wie Walter eerder al
teksten schreef.
Info & tickets: walterevenepoel@skynet.be
OKRA Kattem organiseert -Benefietconcert Parkingsonfonds‘Gabe Sings’
5 november 2011 | Aanvang: 18u30
Ticket: 5,00 euro
Cultuurraad Roosdaal organiseert
‘Dagen van vrede’
Zaterdag 12 november 2011
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TE GAST...

Fanfare De Verbroedering Borchtlombeek organiseert
‘Herfstconcert’
Zaterdag 19 en zondag 20 november 2011 | 20u00 en 15u00
Ticket: vvk 7,50 euro, adk 9,00 euro
Website: www.fanfaredeverbroedering.be
FUSA koor organiseert -concert‘FUSA in EUROMOZAIEK’
Zaterdag 3 december 2011 | 20u00
Ticket: vvk 8 euro, adk 10 euro
Email: hilde.haelterman@skynet.be
Tejauter ‘t Kerrekot organiseert -toneel‘Toneelvoorstelling’
Datum: 13, 14 en 15 januari 2012 | vrij- en zaterdag om 20u00 & zondag om 15u00
Prijs ticket: 7 euro
BuBaO Sint Fransiscus organiseert
‘Wintervoorstellingen’
Donderdag 2 februari 2012 | 19u00
Gesloten voorstelling
KVLV Roosdaal organiseert -concert‘Erik & Sanne’
Zaterdag 11 februari 2012 | 20u00
Info en tickets:: 0478 44 50 53, lieve-hemerijckx@skynet.be

W.T.C. De Wolfkens organiseert -leden activiteit‘Startvergadering seizoen 2012’
Vrijdag 2 maart 2012
KVLV Roosdaal organiseert -comedy‘Het beste van Dirk Denoyelle’
Datum: zaterdag 21 april 2012 | 20u00
Info en tickets: 0478 44 50 53, lieve-hemerijckx@skynet.be

Kalmkunstfestival
‘In De Luwte’
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012
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Ontdek jouw cultuurregio!
Pajottenland- & Zennevallei
Seizoen 2011-2012
De regio van Pajottenland en de Zennevallei is niet alleen bekend voor zijn
geestrijke vochten en groene heuvellandschappen. Ook de verschillende
cultuur- en gemeenschapscentra van de regio Pajottenland & Zennevallei zijn
huizen van vertrouwen en verwondering. Bovendien staan ze zij aan zij en
stellen ze in onderling overleg een cultuurseizoen 2011-2012 samen dat boeit
van september tot juni. Van concurrentie is al lang geen sprake meer. Samen
nodigen ze iedereen uit, van Liedekerke tot Linkebeek, van Bever tot Beersel, om
overal in het land van Zenne en Pajot te smullen van cultuur. Met een uitgebreid
aanbod, evenwichtig verdeeld tussen populaire, gevestigde waarden en verrassend nieuw talent. Grootse shows of intimistische pareltjes. Klaterende humor
of muzikaal genie. Prikkelende dans of ontroerend theater. Telkens in de meest
uitgelezen zaal of schouwburg in jouw cultuurregio! Altijd dicht bij huis!
Neem zeker eens een kijkje bij een cultuurhuis uit jouw cultuurregio
Pajottenland/Zennevallei:
GC Het Koetshuis | Roosdaal | www.koetshuisroosdaal.be
CC De Meent | Beersel | www.demeent.be
GC De Boesdaalhoeve | Sint-Genesius-Rode | www.deboesdaalhoeve.be
GC De Moelie | Linkebeek| www.demoelie.be
GC De Muse | Drogenbos | www.demuse.be
CC De Westrand | Dilbeek | www.westrand.be
GC Baljuwhuis | Galmaarden | www.baljuwhuis.be
GC De Cam | Gooik | www.gooik.be
CC ’t Vondel | Halle | www.vondel.be
GC De Warande | Liedekerke | www.liedekerke.be
GCC Coloma | Sint-Pieters-Leeuw | cultuur@sint-pieters-leeuw.be
CC De Ploter | Ternat | www.ccdeploter.be

Artiest geboekt
Artiesten op doortocht langsheen de cultuur- en
gemeenschapscentra houden even halt in de bibliotheken voor ‘een goed gesprek’. Gastheer en interviewer
Urbaan De Becker (voormalig Radio 1-journalist)
bespreekt er met hen de zeven boeken die hun leven
hebben gekleurd. Van november tot mei nodigt hij
iedere maand één artiest uit. Vandaag in de leeszaal
van de bib, morgen op een podium bij jou in de buurt …
Meer info over dit project vind je in Roosdaal Info, op de
website van de bib van Roosdaal, ...
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Een lokaal nodig?

Podium: De schouwburg is het kloppende
hart van het gemeenschapscentrum en
beschikt over 280 comfortabele zitjes
(waarvan 32 aangepaste plaatsen voor
andersvaliden en 96 seminariestoelen).
Deze zaal, met een fantastische akoestiek,
is uiterst geschikt voor theater, concerten,
filmvoorstellingen, lezingen,...

Vergaderen en organiseren: Op de eerste
verdieping zijn 2 polyvalente zaaltjes beschikbaar die kunnen gebruikt worden
voor vergaderingen, cursussen, kleine
feestjes, ... . Beide zaaltjes bieden plaats
aan een 50-tal personen, zijn voorzien
van de nodige tafels en stoelen, liggen in
de nabijheid van de toiletten en zijn vlot
bereikbaar dankzij de personenlift vlakbij.

Tentoonstelling: Zowel in de fraai gewelfde kelders als op de mooie zolder met een
unieke schouwconstructie zijn tentoonstellingsruimten beschikbaar. Door hun
sfeervolle afwerking in baksteen zijn ze
uitermate geschikt voor tentoonstellingen, lezingen, ...

Openlucht: Tussen het Koetshuis en de
Kristus Koninglaan ligt een uitgestrekte
parktuin met een zeer mooi typisch Pajots
uitzicht. Deze weide leent zich uitstekend
voor de organisatie van openluchtevenementen, al dan niet in combinatie met het
gebruik van de binnenruimten.
Info, reservatie en tarieven:
054 89 49 02
www.koetshuisroosdaal.be
info@koetshuisroosdaal.be

Erkende Roosdaalse verenigingen hebben jaarlijks recht op 2 cultuurcheques: 1 voor
gebruik van de schouwburg tijdens de week en 1 voor gebruik van de schouwburg
tijdens het weekend (+ telkens 1 dagdeel voor repetitie).
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Nicole Van Schepdael
Kantoor GC Het Koetshuis | 054 89 49 01 |
nicole.vanschepdael@roosdaal.be

Bestelformulier

abonnementen en tickets
Uw gegevens:

Naam:................................................................................ Voornaam:�������������������������������������������������������������������
Straat:................................................................................ Nummer:����������������������������������������������������������������������
Postcode:........................................................................... Gemeente:�������������������������������������������������������������������
E-mailadres:..................................................................... Tel./GSM:����������������������������������������������������������������������
0 Mijn adres is het voorbije jaar gewijzigd.

0 Ik ben rolstoelgebruiker.

0 Ja, ik ontvang graag de elektronische nieuwsbrief van GC Het Koetshuis.

Deluxe abonnement

Toegang tot alle voorstellingen

...... x € 125,00 = ..................

Soiree abonnement

Toegang tot de avondvoorstellingen

...... x € 95,00

= ..................

Matinee abonnement

Toegang tot de middagvoorstellingen
(senioren)
Toegang tot de middagvoorstellingen
met uitbreiding (senioren)

...... x € 30,00

= ..................

...... x € 37,50

= ..................

Matinee+ abonnement

(Alle prijzen zijn 6% BTW inbegrepen)

Datum		

Handtekening

Gelieve dit formulier ingevuld af te geven voor een vlotte verwerking van je reservatie. Dank u!
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Bestelling keuzeabonnement, tickets met korting en basisprijs.

Gelieve in de vakjes aan te geven hoeveel tickets je wenst per voorstelling en per prijscategorie.
Prijzen voor het keuzeabonnement (abo) zijn van toepassing
bij aankoop van 1 ticket voor vanaf 5 voorstellingen en meer.

Keuzeabo.

Groep

- 26 j. |+55 j.

Pas

Datum

Voorstelling

Za
24-09-2011

Hubert Damen
‘Als de dood voor het leven’

12,00 euro

13,00 euro

14,00 euro

Zo
09-10-2011

M. Nostitz Quartet
‘Koffie en klassiek’

10,00 euro

11,00 euro

12,00 euro

Do
20-10-2011

Connie Neefs
‘De Spiegel Lacht’

8,00 euro

9,00 euro

10,00 euro

Vr
04-11-2011

Roland Van Campenhout &
The Golden Glows
‘Hommage aan Alan Lomax’

14,00 euro

15,00 euro

16,00 euro

Za
26-11-2011

Raf Coppens
‘Overschot van Gelijk’

10,00 euro

11,00 euro

12,00 euro

Vr
16-12-2011

Liebrecht Vanbeckevoort

10,00 euro

11,00 euro

12,00 euro

8,00 euro

9,00 euro

10,00 euro

Do
22-12-2011

‘Klassieke muziek’
The Ronald Lee White
Dancers
& Marjan Berger

Basis

Vr
27-01-2012

Guido Belcanto
‘Een man als ik ontmoet je
niet elke dag’

16,00 euro

17,00 euro

18,00 euro

Do
16-02-2012

Hummel Bummel
& Wendy Van Wanten

8,00 euro

9,00 euro

10,00 euro

Vr
17-02-2012

Antje De Boeck & Peter
Schoenaerts
‘Dossier Ronald Akkerman’

10,00 euro

11,00 euro

12,00 euro

Za
24-03-2012

Henk Rijckaert
‘Het Experiment’

10,00 euro

11,00 euro

12,00 euro

Do
19-04-2012

Bandit &
Duo Twilight

8,00 euro

9,00 euro

10,00 euro

Za
28-04-2012

Astrid Nijgh
‘Ten Voeten Uit’

10,00 euro

11,00 euro

12,00 euro

Za
26-05-2012

Willem Vermandere
‘Alles Gaat Over’

14,00 euro

15,00 euro

16,00 euro
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Totaal

....................euro ...................euro ....................euro

4

4
4
4

4
4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4
4
6

8 10 12

8 10 12

8 10 12

8 10 12

8 10 12

8 10 12

8 10 12

8 10 12

8 10

8 10 12

B

A

D

C
E
G

F
H
J

I
K

14 16 18 19 17 15 13

14 16 18 20 19 17 15 13

14 16 18 20 21 19 17 15 13

14 16 18 20 21 19 17 15 13

14 16 18 20 21 19 17 15 13

K

14 16 18 20 22 21 19 17 15 13

14 16 18 20 22 21 19 17 15 13

14 16 18 20 22 21 19 17 15 13

J

I

H

14 16 18 20 22 23 21 19 17 15 13

11 9

G

11 9

F

11 9

E

11 9

D

11 9

C

7

11 9

7

11 9

A

7

11 9

B

7

7

11 9

5

7

11 9

5

7

11 9

5

7

9

5

5

7

3

5

7

3

5

7

3

7

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

3

5

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

1

1

1

ZETELPLAN
2

2
2
2

2
2
2

2
2
4

8 10 12

L

3

2
6

14 16 18 19 17 15 13

5

4

L

7

2

8 10 12

11 9

6

M

4

14 16 18 19 17 15 13

2

M

8 10 12

1

6

3

4

5

2

7
N

11 9

8 10 12

N

6

14 16 18 19 17 15 13
4

1

2

3
O

5

8 10

7

6

9

4

O

2

PODIUM
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Verantwoordelijke uitgever
AGB Roosdaal
De heer Leon Brion (voorzitter)
De heer Johan Van Lierde (secretaris)
Redactie
Koen Devits (stagiair bachelor secundair onderwijs)
Geert Vandenhouwe
Onthaal en administratie
Geert Vandenhouwe (coördinator)
Cindy Bellemans (medewerker)
054 89 49 02
Nicole Van Schepdael (medewerker gemeentebestuur
- cultuurcheques infrastructuur)
054 89 49 01
Techniek & onderhoud
Danny Cooremans
Anja Van Der Heyden
Riad El Jilali

START Abonnementen- en ticketverkoop
Seizoen 2011-2012
Abonnement Deluxe
Abonnement Matinee(+) en Soiree
Dinsdag 7 juni 2011 > vanaf 18.00 uur >
Balie in foyer.
Keuzeabonnement
Dinsdag 14 juni 2011 > kantoor
Losse tickets
Vanaf 21 juni 2011 > kantoor
Uitgezonderd tijdens sluitingsperiode
van 11 juli tot en met 29 juli 2011

Oplage
5.500 exemplaren

Gemeenschapscentrum Het Koetshuis Roosdaal
is lid van Vlabra’ccent vzw. Dit is een samenwerkingsverband van alle cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant - inclusief de gemeenschapscentra van vzw de Rand - en de
provincie Vlaams-Brabant.
Gemeenschapscentrum Het Koetshuis Roosdaal
Kantoor: Strijtemplein 15
Toegang bij voorstellingen: Kristus Koninglaan z/n | 1760 Roosdaal
open iedere werkdag van 8.30 - 12.00 uur
+ dinsdag van 18.00 - 19.30 uur
+ woensdag van 13.00 - 16.00 uur
www.koetshuisroosdaal.be
info@koetshuisroosdaal.be
054 89 49 02
BTW-nummer: BE 0896.178.545
Bankrekeningnummer: 091-0178024-58

in Roosdaal

