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Door de sluiting van
Feestzaal Alpheusdal is onze

26 ste Prosit Wien
in FEESTZAAL EXTRA TIME

Louisalei 24, 2660 Hoboken
op

ZONDAG 22 APRIL 2007
van 13 tot 19 uur - Deuren 13.00 uur

Een spetterend lentefeest!

Diner Dansant-Ensemble
Walter Van der Smissen

MENU
Aperitief

�
Zalmfi let “Belle Vue”

�
Tomatenroomsoep met gehaktballetjes

�
Filet van kalkoen met sinaasappel,

papaya, dragon en kroketjes
�

Taart met vers fruit
Koffi e met versnaperingen

�
Water op de tafels,

1/2 witte & rode wijn
per persoon inbegrepen

Deelname in de kosten: €50,00

INSCHRIJVEN: Met inschrijvingsformulier:
I.R.S.C. - Mevr. STANDAERT, Befferstraat 17, 2800 Mechelen,
Tel. 015/20 48 78, Fax 015/42 24 57, GSM 0473/78 12 13
en betaling met overschrijving op rek. nr. 414-0173391-88 van Int. 
Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

WIL U AAN DEZELFDE TAFEL ZITTEN MET FAMILIE OF 
VRIENDEN SCHRIJF DAN SAMEN IN OF VERMELD BIJ WIE 
U WIL ZITTEN. ER WORDEN GEEN INKOMKAARTEN VER-
STUURD, aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aangeduid 
worden.

VERSLAG Kerst- en Nieuwjaarsdiner, zondag 17 december 2007
‘s Graevenhof te Schilde

Het is weer zover, het ongeëvenaarde Kerst- en Nieuwjaarsdiner van de Robert Stolzclub. We betraden de prachtige 
versierde zalen rond 11u30. Het was er al een ongehoorde bedrijvigheid. Het personeel in witte schorten, waarbij de 
dames het hoofd bedekt hadden met witte mutsjes, bracht de laatste touche aan de reeds fi jn gedekte tafels. Onder 
het waakzame oog van onze voorzitster Mevrouw Standaert werden al de toegewezen plaatsen gecontroleerd door de 
leden van het bestuur terwijl de menu’s door dienstige handen aangebracht werden.

En eindelijk gingen de deuren open. Met drommen stroomden ze binnen, luid babbelend, met blije opgewekte ge-
zichten en in goede stemming, deftig opgesmukte dames en fi jn geklede heren, een bonte mengeling van diverse 
smaken. De sfeer leek uistekend en werd nog vrolijker toen hapjes met champagne werden aangedragen en oude 
vrienden elkaar innig omhelsden bij dit blije weerzien.
Hier en daar stond een koppeltje nog onwennig en nieuwsgierig rond te kijken, wat er op wees dat zij voor de eerste 
maal dit festijn gingen meemaken. En dan opeens werden de deuren van de feestzaal geopend en, zoals het past bij 
zo een goed georganiseerd feest, werd elkeen naar zijn tafel gedirigeerd. Opeens werd het stil bij het  klinken van 
de melodieuze tonen die door onze aller hooggeprezen virtuoos Walter Vandersmissen uit zijn viool getoverd wer-
den. Reeds onmiddellijk betraden twee koppeltjes de dansvloer onder het handgeklap van alle aanwezigen. Statig 
en met grote stijl, de witte servetten op de linker arm en de fl es wijn in de hand verscheen een dubbele rij kelners 
in gala-uniform. Weldra werden allen bediend met deze heerlijke geestrijke drank en het schitterend feestmaal met 
overheerlijke gerechten en perfecte bediening kon beginnen. Tussendoor werden we in stemming gebracht door de 
welbekende, sympathieke en oogstrelende Katrien Gallez in een kledij aangepast aan de gebrachte muziek. Met 
haar glasheldere stem streelde ze de hoge tonen van de melodieën van Robert Stolz, Johann Strauss, Franz Léhar 
en andere zeer geliefde componisten terwijl ze van de ene tafel naar de andere gleed om de fi jn geklede en gezette 
heren te charmeren. Het klonk als hemelse muziek en de ganse zaal barstte los in een daverend applaus. Robert Stolz 
zou zich uitermate vereerd gevoeld hebben moest hij hier aanwezig zijn tussen die honderden fans en die zwevende 
paartjes op de overvolle dansvloer, de een al wat gratieuzer dan de andere volgens de gedrevenheid en de innerlijke 
muzikale gevoelens.
Nog even wilde secretaris René Van Eyken, die samen met de overige bestuursleden deze zeer geslaagde viering had 
verwezenlijkt, het ganse bestuur voorstellen aan alle gasten. Daarna gingen langzaam de laatste tonen van het orkest 
uitdeinen met een potpourri van Kerst- en Nieuwjaarsschlagers. In een lange sliert trokken de gasten al dansend 
en zingend door de prachtige feestzaal. Nog een laatste applaus en de muziek zweeg. De zaal liep leeg en de stilte 
keerde terug terwijl handjes werden gedrukt en met een voldaanheid kusjes werden uitgewisseld. HET FEEST was 
voorbij. Aan gans de STOLZCLUB en in het bijzonder aan het bestuur een welgemeend profi ciat voor deze prachtige 
prestatie.

L. Gijselinck
____________________________________________________________________________________________

                                            Vernieuwing lidgeld 2007

Gezondheid is een zeer mooie deugd, maar «centen» mag men ook niet onder-
schatten. Een vereniging als de onze, die geen enkele steun krijgt, noch van het 
Vlaamse Gewest, noch van de Provincie en van de Stad Mechelen, wel beste 
Stolzvrienden, dan moet er een zeer zuinige en weldoordachte techniek gerespec-
teerd worden of de club kan geen 40 jaar meegaan. Maar koken kost geld. Ook 
wij kunnen daar niet buiten. Daarom een oproep naar AL ONZE LEDEN EN 
SYMPATISANTEN: in het nummer 1 van 2007 van onze REPORT vond u een overschrijvingsformulier. Gebruik dit 
om uw lidgeld 2007 te voldoen. Wij kunnen jullie verzekeren: moest iedereen van jullie lidgeld betalen dan kunnen wij 
onze concerten nog goedkoper te maken. (vanaf de eeuwwisseling ongeveer is het lidgeld verplichtend geworden) 
Weet u dat voor concerten van ons niveau, de normale inkomprijzen daarvoor €10,00 à €15,00 duurder zijn? Wel wij 
hebben speciaal daarvoor ons lidgeld van 2007 NIET VERHOOGD en blijft slechts €20,00. Daardoor vervalt ook het 
excuus dat het te duur wordt. Wij rekenen massaal op iedereen om aan deze fundamentele regel te voldoen. In ieder 
geval reeds bedankt bij voorbaat.
Leve de mooie muziek! Leve de Robert Stolzclub! 

Het bestuur.
Is uw lidgeld 2007 al gestort? Neen? Nochtans kan deze kleine bijdrage, €20,00, een groot gedeelte van uw uitgaven 
in onze club minderen...
Doen dus, nog vandaag en stort uw bijdrage op 414-0173391-88 van IRSCB vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen. 
Met al onze dank! Antwerpen: Tram 2 en 4 opstappen Centraal Station-metro Diamant 

en afstappen aan de kerk Hoboken.
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Zeer belangrijke bestuursmededeling

Geachte leden,

In onze 1ste REPORT van januari 2007 hebt u kunnen lezen dat er wat aan de hand was met onze ondervoorzit-
ster Mevrouw J. WORMS. Inmiddels is er wat meer “duidelijkheid” gekomen in deze benarde situatie.
Ja, beste leden, Mevrouw Worms heeft een “soort herseninfarct” gekregen, zodat zij op een relatief korte peri-
ode (een paar maanden) volledig van de kaart was. Zij werd dringend opgenomen in de kliniek Sint-Elisabeth, 
waar zij nu nog vertroeft; De kans is zeer klein dat we ze nog in ons midden zullen hebben. Vooreerst willen 
wij, als bestuur, ons verontschuldigen bij alle leden die hun inschrijvingen deden via haar. Dit voor de “last” dat 
zij ondervonden hebben bij de inschrijvingen voor het GALA DINER en vooral voor de kaarten van GRÜSSE 
AUS WIEN 28. Daar wij onze trouwe en zorgzame medewerkster niet meer hebben, willen wij nogmaals her-
halen dat in de toekomst ALLE inschrijvingen via “Mechelen” zullen verlopen. U zal op een zelfde correcte 
wijze behandeld worden. U stuurt uw INSCHRIJVING naar de BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN en 
de betaling gebeurt op de respectievelijke rekening. Alles wordt u dan per post thuis bezorgd. U vermeldt op de 
inschrijving uw “wensen”, zodat alles correct kan verlopen, “met wie u de tafel deelt” of “waar dat u liefst zit in 
de concertzaal”. In de mate van het mogelijke houden wij daar rekening mee. Dit geschiedt reeds jaren zo met 
al onze andere inschrijvers en dit zonder problemen. Wij hopen dat u begrip hebt voor deze situatie, maar hier 
is het werkelijk een “nood-breekt-wet” situatie.
Wij zullen Mevrouw Worms zeker missen.
Het voltallig bestuur.
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ZONDAG 26 AUGUSTUS 2007 om 12 uur
organiseren wij voor de 9de maal een

BRUNCH
in de Salons

“Ter Roest”
Kamerstraat 50

9255 Buggenhout

Muzikaal opgeluisterd door het

WIENER-ENSEMBLE
o.l.v. Stefan Claeys

PRIJS: €49,00 (alle dranken inbegrepen)

Wij voorzien een autocar vanuit ANTWERPEN en MECHELEN, €8,00
Berchem station NMBS (kant Post): 10u45 - Crown Plaza: 11u00 - Mechelen station NMBS: 11u30

INSCHRIJVINGEN: door het inschrijvingsformulier in bijlage te zenden naar:
 I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen  -  Tel. 015/20 48 78  -  Fax 015/42 24 57  -  Gsm 0473/78 12 13
BETALINGEN:
 door storting van het bedrag op rek. nr. 414-0173391-88 van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen

______________________________

AANDACHT: Inschrijven tot uiterlijk 15 augustus 2007. Ook de betalingen moeten binnen zijn tegen 15 augustus.
Afzeggen kan tot en met 20 augustus. Vanaf 21 augustus worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd!!!

Onze volgende activiteiten:
Zondag 22 april 2007   Prosit Wien   Zaal Extra Time Hoboken
 Een diner dansant met het ensemble Walter Van der Smissen.

Van 1 t.e.m. 9 juni 2007   Wiener Reis   Oostenrijk
 Reis naar Wenen, Bratislava en Burgenland.

Zondag 26 augustus 2007   Brunch   Salons ter Roest Buggenhout
 Een verfi jnd diner opgeluisterd door een fi jnbesnaard salonorkest.
 Met familie, vrienden en kennissen: een prachtig zondags uitstapje!

Zaterdag 20 oktober 2007  Weense Balnacht  Zaal Extra Time Hoboken
 Een groot orkest speelt ten dans... niet te missen.

Zondag 25 november 2007  Wienerparade  Stadsschouwburg Mechelen
 Groot benefi et concert. Niet te missen.

Zondag 16 december 2007  Kerst- & Nieuwjaarsdiner ‘s Graevenhof Schilde
 Een niet te versmaden diner, muzikaal omlijst met dansgelegenheid.
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ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!!!
Onze vereniging presenteert voor de 34ste maal haar jaarlijkse verenigingsreis

(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen - Bratislava - Burgenland
Vertrek: vrijdag 1 juni 2007 om 6u30 in Mechelen
Aankomst: zaterdag 9 juni 2007 om 20 uur
We vertrekken, met een koffer vol zon en vriendschap, vanuit Mechelen, stoppen effe in Berchem,
koffi epauze onderweg om dan te middagmalen in Rasthaus Spessart in de buurt van Würzburg.
Vlug de bus op want de koffi e wacht verderop om dan logies te nemen in Gasthof-Pension Zum Koch
in Ortenburg bij Passau. Na een verkwikkend zwembad en ontbijt, richting Marbach aan de Donau
met bezoek aan het Schloss Artstetten, zetten we koers naar Wenen, met intrek in Hotel
Favorita. Een goeie nachtrust, ontbijt en dan Wenen bezoeken met gids... mmmm het
middagmaal in een typisch Weens restaurant smaakt en dan kers op de taart: Ein Abend in
Schönbrunn. De volgende dag gaan we met de boot naar Bratislava.
Dat wordt een hele dag jolijt met zelfs effe tijd om te shoppen... Terug in Wenen bezoeken we
Hofburg met de wereldberoemde “zilverkamer” om daarna te gast te zijn bij Hilda De Groot, een concert waarvan velen nu al dromen. ‘s Avonds 
hebben we uiteraard pret in de Heuriger Fuhrgassl-Huber tot in de late uurtjes. In Wenen maak je tijd voor enkele aankopen en een middagmaal in de 
Augustinerkeller. Daarna vertrekken we naar Eisenstadt met een bezoek aan het kasteel Esterhazy en het museum en geboortehuis van Haydn. Vertrek 
naar Mörbisch om intrek te nemen in het hotel Drescher Hof. We bezoeken met een gids Mörbisch en doen de oversteek van de Neusiedlersee waar 
vele verrassingen ons te wachten staan.
Maak je valies klaar want we vertrekken, spijtig genoeg, richting Vlaanderen. Gasthof Ansvelde Nord verrast ons met een middagmaal en ‘s avonds zal 
het Hotel Zum Kirschbaum in Rottendorf bij Würzburg ons evenzeer verwennen.
Afscheidsceremonie met groots buffet gebeurt in Hotel Krone in Bingen am Rhein om met een stop in Nederland gezond en wel terug thuis te zijn 
rond de klok van 20 uur.

REISSOM: €940,00 p.p. in kamer van twee personen • éénpersoonskamer + €130,00

Eveneens in de prijs inbegrepen: • alle ingangen en gidsen  • reis/bijstandverzekering
Niet inbegrepen in de prijs: • dranken

INSCHRIJVEN: Inschrijven voor deze reis kan enkel door het opsturen van het inschrijvingsformulier dat bijgevoegd 
is. Opsturen naar I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten op rekeningnummer 001-5084502-32 van
I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen te storten bij inschrijving. Voor het betalen
van het saldo zal u een schrijven van onze club ontvangen.
Door het betalen van het voorschot, bevestigt dit dan pas uw offi ciële inschrijving.
U kunt alleen maar inschrijven als U betalend lid bent van de I.R.S.C. België vzw.
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert voor U op

ZATERDAG 20 OKTOBER 2007 om 20 uur
in Feestzaal EXTRA TIME, Louisalei 24, 2660 Hoboken

haar

36ste Weense Balnacht
bij Robert Stolz
Een unieke dansavond voor oud en jong

m.m.v. HET GEKENDE VERSTERKT ORKEST

Walter VANDERSMISSEN

Een spetterende, daverende, vrolijke Wienernacht met 
muziek en liederen van Johan Strauss tot Robert Stolz.

Reuze tombola: 1ste prijs: gratis reis naar Wenen met I.R.S.C.
   in 2008 en waardevolle prijzen.

Deuren: 19 uur  -  Aanvang: 20 uur  -  Einde: 01 uur
Inkom niet leden: €10,00

Lidgeldbetalende leden: €9,00

EEN UNIEKE AVOND MET DANS.
Wij bieden U: Een unieke avond - zowel voor de 
dansliefhebbers van oude en moderne dansen, als 
voor hen die niet van dansen maar wel van mooie 
muziek houden.

Er wacht U tevens een REUZE TOMBOLA.

Plaatsaanwijzing bij ingang zaal.

Contante betaling bij de bestuursleden of door 
storting op rekeningnummer 414-0173391-88 van 
International Robert Stolz Club België,
Befferstraat 17, 2800 Mechelen,
Mevrouw Standaert, tel. 015/20 48 78,
fax 015/42 24 57, gsm 0473/78 12 13

Betaling voor 5 oktober 2007.

WIL U MET FAMILIE EN VRIENDEN           
SAMEN ZITTEN, spreek dan tijdig af of    
bestel uw plaatsen SAMEN bij hetzelfde 
bestuurslid.
Wacht niet om uw plaatsen te bestellen.
Plaatsen aan €10,00, lidgeldbetalende leden 
€9,00 kunnen bekomen worden met bijgaand 
bestelformulier of telefonisch op onderstaande 
nummers.

Austria Freunde vzw
Vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2007

22ste Austria Festival
in DE ZUIDERKROON,

Vlaamse kaai 81-83, Antwerpen
VAKANTIEBEURS OOSTENRIJK
Muziek, zang, dans en Gemütlichkeit

Kaarten bij: Austria Freunde vzw, Drabstraat 307 b1, 2640 Mortsel
of faxen naar 03/440 85 68  • e-mail: info@austriafreunde.be

BESTUUR :

Voorzitster: Mevr. STANDAERT-DE GROOF Julienne Tel. 015/20 48 78  -  Fax 015/42 24 57  -  Gsm 0473/78 12 13

Ondervoorzitster: Mevr. WORMS-JANSSENS Julienne Tel. 03/236 08 36   

Sectretaris: Dhr. VAN EYKEN René Tel. 015/32 37 56  -  Fax 015/32 38 26  -  Gsm 0477/20 76 91

  E-mail: rene.vaneyken@skynet.be

Adjunct-secretaris: Dhr. DE BROUWER Roger Tel. 03/772 43 81  -  Fax 03/722 12 15  -  Gsm 0475/59 01 60

Penningmeester: Dhr. MAES Jean-Pierre Tel. 015/41 06 05  -  Gsm 0477/56 53 02

Bestuursleden: Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette Tel. & fax 015/42 36 42  -  Gsm 0478/20 58 59

 Dhr. JANSSENS Jean Tel. & Fax 03/326 48 74  -  Gsm 0474/61 86 52

* BRUNCH * Elke zondag BRUNCH om
12 uur met aperitief, verfi jnd royaal assortiment van een uitgebreid voorgerechten

soep - hoofdgerechten - kaas en desserten buffet met koffi e.
UITSLUITEND RESERVATIES

‘t PREUVERKE
DELICATESSEN

Leopoldstraat 107
2800 Mechelen
Tel./Fax 015/43 65 00

• Uw adres voor Champagne,
   Crémants de Bourgogne, Franse wijnen, Porto,...
• Uw adres voor een ruime keuze aan delicatessen, wild-
 pasta’s, kaas-, tapasschotels,...
• Uw adres voor de verzorging van Uw feestelijkheden.
• Persoonlijke bediening voor een tevreden klant.
 Kom, proef en overtuig Uzelf!!!

FORTIS

Wij zijn fi er uw partner te zijn voor de
21ste eeuw.

U wenst een eigendom te kopen
of te verkopen,

wij zijn uw professionele garantie!

De n° 1 der vastgoedkantoren in de wereld.

Vastgoed Verschueren bvba

Tel. 015/21 21 21
Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen

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 verfi jnde gerechten op tafel te brengen.

• Centrale ligging - gemakkelijk bereikbaar
• 2 ruime privé parkings
• 2 pergola’s
• 2 zomerterrassen
• Verzorgde vakkundige bediening
• Kwaliteit - sfeer - klasse

HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S
JUBILEA - SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN

VERGADERINGEN MET ONTBIJT, enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!!
GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

Hoe kunnen
we u helpen?´
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Vanaf nu afzonderlijk fax nummer

015/42 24 57
bij onze voorzitster

Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen

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 via ons e-mailadres:

irsc@skynet.be
Wij hopen u alzo beter van dienst te kunnen zijn.

ZEER BELANGRIJKE BESTUURSMEDEDELING

Mogen wij onze leden zeer vriendelijk maar dringend uitnodigen van in 2007 al uw inschrijvingen te doen 
via onze zetel te Mechelen en het nodige bedrag over te schrijven op de respectievelijke rekeningen van 
onze club. HET LIDGELD 2007, DINER DANSANT, GRÜSSE AUS WIEN 28....

Wij danken u voor uw begrip. Het bestuur.

INSCHRIJVINGSFORMULIER “PROSIT WIEN”
ZONDAG 22 APRIL 2007 - 13 tot 19 uur - Feestzaal Extra Time, Louisalei 24, Hoboken

overschrijven op rekening 414-0173391-88

Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

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

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

schrijft in met ..........................................  personen.  €50,00 x ...................... = €............................................................... 

samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)

Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr. 414-0173391-88 van I.R.S.C,
Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel. 015/20 48 78, fax 015/42 24 57, Gsm 0473/78 12 13                             Handtekening,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER “BRUNCH”
ZONDAG 26 AUGUSTUS 2007 om 12 uur

• Overschrijven op rekening 414-0173391-88 van en zenden naar I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/42 24 57  •  Gsm 0473/78 12 13

Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

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

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

schrijft in met ..........................................  personen. €49,00 x ................. = €................................................ 
Ik neem de autocar te   O Berchem station NMBS (kant Post) 10u45 Handtekening,
(O schrappen wat niet past)  O Crown Plaza, G. Le Grellelaan 11u00 
    O Mechelen Station NMBS 11u30

Autocar: €8,00 x ................. = €...............................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”
ZATERDAG 20 OKTOBER 2007 om 20 uur - Alpheusdal Berchem

Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

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

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

wenst ........................................  kaarten aan €10,00 en/of ......................................... kaarten aan €9,00 (Steunende leden 2007) voor de 36ste Weense 
Balnacht in het Alpheusdal te Berchem.

Ik stort €..................................... op rekeningnr. 414-0173391-88 van I.R.S.C. België, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/42 24 57  •  Gsm 0473/78 12 13

Handtekening,

Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr.  
414-0173391-88 van I.R.S.C. 
Betalen uiterlijk vóór 5 oktober 2007.

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS WENEN - BRATISLAVA - BURGENLAND
van 1 JUNI tot en met 9 JUNI 2007

Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

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

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

Geboortedatum: .......................................   Medereiziger (die de kamer deelt, indien apart adres) • Geboortedatum medereiziger: ...........................................

Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................

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

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

Kamer: O éénpersoonskamer (€1.070p.p.) O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€940p.p.)
Ik neem de autocar te:   O Mechelen station   O Berchem station kant Post    
Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. 001-5084502-32 van I.R.S.C., Befferstraat 17 te 2800          
Mechelen bij de inschrijving. Tel. 015/20 48 78 – Fax 015/42 24 57 – Gsm 0473/78 12 13               Handtekening,
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van de uitnodiging tot betaling hiervan.

p.s. geboortedatum vermelden aub voor reis/bijstandverzekering!!!

Naamloos-1   4 26-03-2007   20:20:39


