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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN • Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57
E-mail: irsc@skynet.be • Website: www.IRSC.BE

ZONDAG 24 AUGUSTUS 2008 om 12 uur
organiseren wij voor de 10de maal
een

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

Muzikaal opgeluisterd door het

WIENER-ENSEMBLE
o.l.v. Stefan Claeys

PRIJS: €50,00 (alle dranken inbegrepen)
Wij voorzien een autocar vanuit ANTWERPEN en MECHELEN, €9,00
Berchem station NMBS (oud Postgebouw Borsbeek brug): 11u00 - Mechelen station NMBS: 11u30
Terug bus: 17u30
INSCHRIJVINGEN: door het inschrijvingsformulier in bijlage te zenden naar: Mevr. Standaert, 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. 001-5210633-63 van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!

______________________________
AANDACHT: Inschrijven tot uiterlijk 15 augustus 2008. 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!!!
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BESTUURSMEDEDELING
Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te melden van

Pierre Haenen

op 1 januari 2008 en dit op de ouderdom van 83 jaar.
Pierre was jarenlang onze trouwe ‘reisleider’ op onze Wenenreizen.
Wij zijn hem daarvoor nog immer dankbaar, vooral de manier waarop hij dit alles deed.
Wenen was tevens zijn “droomstad”.
Langs deze weg bieden wij nogmaals onze oprechte deelneming aan, aan zijn echtgenote
’Jeanneke’ en de ganse familie.
Pierre bedankt!! U was een fantastisch persoon!

Het bestuur

Prosit wien van 16 april 2008
Het eerste treffen in 2008 van de IRSC waar we zo naar verlangden is weeral voorbij.
Dit leuk, lekker en gezellig (met een grote G) samen zijn, om met vrienden en kennissen te kunnen genieten van deze
namiddag is weer iets waar erover kan worden nagepraat. Een fantastisch gebeuren, een vriendenkring die je alleen
maar vindt bij deze club is echt uniek.
Uiteraard met het prachtige ensemble van onze vriend Walter en zijn companen is de stemming en sfeer verzekerd. De
vergrote dansvloer was dan ook weer zeer goed gevuld om de stramheid er achterwege te laten. Er was dan ook voor
ieder wel iets om erop aanwezig te zijn, want het orkest wist ook ieder te bekoren met hun mooie muziek.
Tussendoor konden we ook echt genieten van een heerlijk menu, zeer lekker bereid en met het nodige vocht aangevuld.
Aan de stemming van vele kon je reeds de eerste lentekriebels merken, en de nakende trip naar Wenen was dan ook
een van de gespreksonderwerpen. Zij die weerhouden werden door griep of andere omstandigheden weten dat zo een
namiddag echt iets is om erbij te zijn.
Bij deze hopen we hen dan ook op een van de volgende activiteiten terug te kunnen begroeten. Nu reeds kijken wij
uit naar de volgende samenkomst om er eventueel weer bij te kunnen zijn, want wetend dat dit steeds iets is wat je
elders zo maar niet vindt.
Als lid van deze club mogen wij dan ook terecht fier zijn om over zo een dynamisch bestuur te mogen beschikken,
die dit alles tot in de perfectie weten te organiseren. Proficiat dan ook aan hen voor hun inspanningen die zij zich
getroosten. Het is mij dan ook opgevallen dat bij het afscheid op het eind van deze namiddag ieder met een glimlach
de zaal verliet.
P.s. citaten: 1. Men zegt dat mooie muziek het voedsel is van de liefde.
		
2. Dansen op mooie tonen is vertikaal uiten van horizontale verlangens.
Jos Fruyt

Mededeling
Langs ons clubblad REPORT wordt u 4 maal per jaar op de hoogte gehouden van al onze activiteiten en
andere mededelingen die van belang zijn. Mogen wij er toch ook op wijzen dat onze vereniging over een
WEBSITE beschikt. Sinds dit jaar hebben wij een “webmaster” kunnen
aantrekken die alles, op zeer professionele wijze, op onze webside
aanpast. Alle mededelingen daarop moeten eerst wel de goedkeuring
krijgen van het bestuur, wat logisch is. Ga eens kijken wat onze website allemaal te bieden heeft: WWW.IRSC.BE
Alle mogelijke ideeën of voorstellen, mogen aan ons doorgespeeld
worden. Bedankt en veel kijk- en leesgenot.
Nog even dit: zouden al onze leden die over een email adres
beschikken dit willen doormailen naar ons: irsc@skynet.be
Wij gaan naar een toekomst die er anders uit zal zien, zodat ook
wij ons daarop moeten voorbereiden.Wij vertrekken van NUL. D.w.z. niet denken
mijn email adres kennen ze al, neen. Geef ons een nieuw mailtje en alles is voor mekaar.
Wij danken u daarvoor.
										
Het bestuur.
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert voor U op

ZATERDAG 18 OKTOBER 2008 om 20 uur
in Feestzaal EXTRA TIME, Louisalei 24, 2660 Hoboken
haar

37ste 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.
Deuren: 19 uur - Aanvang: 20 uur - Einde: 01 uur
Inkom niet leden: €10,00
Lidgeldbetalende leden: €9,00
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving
of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!

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.
Plaatsaanwijzing bij ingang zaal.
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.
Contante betaling bij de bestuursleden of
door storting op rekeningnummer 001-5210633-63
van Internationale 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 2008.

Antwerpen: Tram 2 en 4 opstappen Centraal Station-metro Diamant
en afstappen aan de kerk Hoboken.
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Verslag Kerst- en Nieuwjaarsdiner 2007
Als genodigden viel ons de eer te beurt kennis te maken met het jaarlijkse
Kerst- en Nieuwjaarsdiner dat ingericht wordt door de Internationale Robert
Stolz Club België en werd ons gevraagd onze indrukken op papier te zetten,
wat we bij deze graag doen.
Het Internationale Robert Stolz Club bestuur heeft kosten noch moeite gespaard om - tegen een zeer aanvaardbare prijs - een hoogstaand jaarafscheid
te organiseren voor haar leden. En het mag gezegd en geschreven worden;
ze zijn daar “met verve” in geslaagd. Proficiat!
In de mooie locatie van het ‘s Graevenhof te Schilde werd behoudens een niet te versmaden diner, dat voorafgegaan
werd van een vlot aperitief, vooral een gezellige en amicale sfeer aangeboden waar zang en dans de namiddag en de
vooravond liet voorbij schrijden aan een tempo dat zelfs de snelste wals van Robert Stolz niet haalt.
De vreugde die de aanwezigen uitstraalden werd veelvuldig op de dansvloer bevestigd. Geen muzikaal moment ging
voorbij zonder dat de vloer gevuld werd door de gretig dansende Robert Stolz liefhebbers. En waren er al momenten
dat er NIET gedanst werd, dan was deze enkel te wijten aan de muzikale intermezzo’s van de operettezangeres Katrien
Gallez die overigens zeer gesmaakt werden, net zoals de muzikale opluistering door de begeleidingsgroep van Walter
Van der Smissen. Dat brengt ons op de afwezigheid van Walter, die op het laatste ogenblik wegens gezondheidsredenen
forfait moest geven. Via deze weg wensen wij hem in naam van alle leden en genodigden een snel herstel toe.
Wat kan een mens zich nog meer wensen; lekker eten, aangename disgenoten, een mooie omkadering, een zeer gezellige sfeer en dit alles overgoten met een sausje van prachtige muziek en dans door de balletschool van Sint-Niklaas.
Vele aanwezigen hadden ons inziens liever “de bus” gemist en nog een uurtje langer de dansvloer bezet gehouden.
Dit bewijst alleen maar het succes van dit Kerst- en Nieuwjaarsdiner.
Een aanrader !!!

Walter en Betsie Van Eester-Van Oevelen

BESTUURSMEDEDELING
Bedankt aan alle leden die zeer getrouw hun lidgeld 2008 hebben overgeschreven.
Toch doen wij nog een oproep aan al diegenen die hun overschrijvingsformulier te goed hebben weggelegd.
Beste Robert Stolzvrienden, wij stevenen af op ons 40-jarig bestaan.
Mogen wij nog een ultieme poging wagen om al die laatkomers proberen te overtuigen van onverwijld hun bijdrage
2008 te regelen. Toch nog even ons nummer herhalen: 001-5210633-63. Bedrag: slechts e25 per gezin.
Wij danken u daarvoor.
Het bestuur
Oprechte groeten aan jullie allemaal.

BESTUURSMEDEDELING
Met een ganse groep leden van de Robert STOLZclub hebben wij genoten
van het REGA concert in Antwerpen op zaterdag 15 december 2007 in
de Elisabethzaal. De eerste zondag van februari waren wij terug van de
partij in Heist o/d Berg voor de Operette”De Zigeunerbaron”.
Vroeger was Mevr. Worms actief om u aan kaarten te helpen. Nu heb ik
die taak wat overgenomen. Maar ik hoor nog steeds mensen zeggen “had
ik dat geweten!!”. Wel beste leden, daarom wou ik voorstellen dat u mij
reeds vanaf nu een seintje geeft dat u “interesse” vertoont. Dan neem ik
op tijd met u contact op om verder af te spreken. De vermindering die u
geniet is toch de moeite waard. Beschouw dit als een bijkomende dienst
van de club, dit als goede verstandhouding met andere clubs.
1. Het 21ste REGA CONCERT valt nu op zaterdag 6 december in de
Elisabethzaal. Dus één week voor ons gala-diner. Valt dus veel beter.
Het wordt een “PUCCINI GALA”. Dat beloofd! ! !
2. In Heist op/den Berg nemen wij de 1e zondag van februari (2009).
Daar gaan ze dan ”MASKER IN BLAUW” opvoeren, operette van
Fred RAYMOND.
Dit is een persoonlijk initiatief, wel met de goedkeuring van het bestuur, en staat dus volledig buiten de verantwoordelijkheid van de IRSCB vzw. Daarom contacteer mij: René VAN EYKEN 015/32 37 56 of 0477/20 76 91 en dan
hoort u later nog wel wat meer nieuws daarover.
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TER INFORMATIE
Voor de EERSTE maal in onze 39-jarige geschiedenis gaan wij
in 2008 ook te MECHELEN een DUBBEL-CONCERT geven.
Dit op

zaterdag 15 november 2008
en zondag 16 november 2008.
Beide concerten in “matinée”:
op zaterdag om 16 uur en op zondag om 15 uur.

Wiener Parade VII
Groot benefiet concert

Als solisten treden op:
Manuela MINEVA, sopraan uit Wenen
Joke CROMHEECKE, sopraan uit Gent
François JACOBS, bariton uit Antwerpen
Teun MICHIELS, tenor uit Diest
Het is dirigent André WALSCHAERTS die samen met zijn
Belgisch Promenade Orkest deze zangers zal begeleiden.
Alles wordt aan mekaar gepraat door René VANDERSPEETEN,
ooit een zeer populair figuur op de VRT.

NIET TE MISSEN!!!

Meer inlichtingen in volgende Report.
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Onze vereniging presenteert voor de 35ste maal haar jaarlijkse verenigingsreis
(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Droomcruise met Sissi
naar Wenen...

Van donderdag 29 mei t/m vrijdag 6 juni 2008
Voor onze ingeschreven leden volgt nog schriftelijke informatie,
of indien nodig....
telefoon reisleidster Mariette Volkaert-Hautman 015/42 36 42

Onze volgende activiteiten:
12 & 13 april 2008				

Grüsse aus Wien 29		

deSingel Antwerpen

Met Terumi Shima, Willem van der Heyden, Bibiana Nwobilo, Marc Meersman en ballet... twee onvergetelijke dagen!

Van 29 mei t.e.m. 6 juni 2008		

Wiener Reis		

Oostenrijk

Brunch

Salons ter Roest Buggenhout

Droomcruise met Sissi naar Wenen...

Zondag 24 augustus 2008			

		

Een verfijnd diner opgeluisterd door een fijnbesnaard salonorkest.
Met familie, vrienden en kennissen: een prachtig zondags uitstapje!

Zaterdag 18 oktober 2008			

Weense Balnacht		

Zaal Extra Time Hoboken

Wienerparade			

Stadsschouwburg Mechelen

Een groot orkest speelt ten dans... niet te missen.

15 & 16 november 2008			

Groot benefiet concert. Niet te missen. Voor de eerste maal in onze geschiedenis ook een dubbel concert.

Zondag 14 december 2008		

Kerst- & Nieuwjaarsdiner

‘s Graevenhof Schilde

Een niet te versmaden diner, muzikaal omlijst met dansgelegenheid.

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			
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
_______________________________________________________________________________________________
Webmaster:
Dhr. DEVYNCK Luc		
Tel. & fax 015/21 27 14 - Gsm 0476/23 10 07
			
E-mail: luc.devynck@skynet.be

MEDEDELING
Mogen wij U vragen, om organisatorische redenen, van de betalingen van
de bestelde kaarten te doen bij de inschrijving of ten laatste binnen de 14
dagen na bestelling, met inschrijvingsformulier, zo niet worden de kaarten
verder verkocht. Late bestellingen, vragen wij de betaling onmiddellijk te
doen. (gebruik ook het juiste banknummer aub)
Het bestuur
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INSCHRIJVINGSFORMULIER “BRUNCH”

Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!

ZONDAG 24 AUGUSTUS 2008 om 12 uur

• Overschrijven op rekening 001-5210633-63 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. €50,00 x ................. = €................................................
Ik neem de autocar te
O Berchem station NMBS (oud Postgebouw - Borsbeek brug Singel) 11u00
(O schrappen wat niet past)
O Mechelen Station NMBS 11u30
Terug bus 17u30

Handtekening,

Autocar: €9,00 x ................. = €...............................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”

Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!

ZATERDAG 18 OKTOBER 2008 om 20 uur - Feestzaal Extra Time, Louisalei 24, Hoboken
Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: ......................... Gemeente: .................................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
wenst ........................................ kaarten aan €10,00 en/of ......................................... kaarten aan €9,00 (Steunende leden 2008) voor de 37ste Weense
Balnacht in Feestzaal Extra Time, Louisalei 24 te Hoboken.
Handtekening,
Ik stort €..................................... op rekeningnr. 001-5210633-63 voor 5 oktober 2008
van I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57 • Gsm 0473/78 12 13

BESTUURSMEDEDELING
Sinds februari 2008 trad het nieuw betalingssysteem binnen de Europese Unie in werking. Dit wil zeggen dat in alle
landen van de E.U. er maar één systeem meer zal bestaan en dat er voor de “buitenlanders” die een betaling moeten
doen op een Belgisch rekeningnummer er geen bijkomende kosten meer zijn.
Daarom herhalen wij onze 2 rekeningen nogmaals (bij FORTIS bank):
I.R.S.C.B. vzw Befferstraat 17 2800 MECHELEN
		
		
1)
001-4778596-64 			
Deze rekening is uitsluitend voor de 2 concerten:
			
IBAN: BE29.0014.7785.9664 		
GRUSSE AUS WIEN en WIENER PARADE.
			
BIC: GEBABEBB 			
(niets anders)
		
		
2)
001-5210633-63 			
Deze rekening is voor ALLE andere activiteiten:
			
IBAN: BE40.0015.2106.3363 		
Lidgeld - Diner Dansant (Prosit Wien) - Brunch
			
BIC : GEBABEBB 			
Wiener Bal - Gala Diner.
Bewaar deze gegevens zorgvuldig, U zult ze geregeld nodig hebben.
Het bestuur.
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“Salons Ter Roest”

Feestzalen
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.
•
•
•
•
•
•

* BRUNCH *

Elke zondag BRUNCH om
Centrale ligging - gemakkelijk bereikbaar
12 uur met aperitief, verfijnd royaal assortiment van een uitgebreid voorgerechten
2 ruime privé parkings
soep - hoofdgerechten - kaas en desserten buffet met koffie.
2 pergola’s
UITSLUITEND RESERVATIES
2 zomerterrassen
HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S
Verzorgde vakkundige bediening JUBILEA
- SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN - VERGADERINGEN MET ONTBIJT,
Kwaliteit - sfeer - klasse
enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!!
GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

AUSTRIA FREUNDE vzw

23ste AUSTRIA FESTIVAL en vakantiebeurs
van 25 tot 27 april 2008
in zaal Extra Time, Louisalei 24 te Hoboken
Vrijdag 25 april:
Zaterdag 26 april:
Zondag 27 april:

Lechtaler Heimatavond + Musikkapelle Holzgau
Vakantiebeurs en matineeconcert (gratis)
‘s Avonds: “JETZT GEHT’S LOS”
Frühschoppen en vakantiebeurs
Voor de prijs moet je het niet laten.

Alle info bij: fam. Michiels 03/440 88 36 of info@austriafreunde.be

Wij zijn fier 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

Olivetenvest 1, 2800 Mechelen • Tel. 015/21 21 21
Verantw. Uitg. Mevr. Standaert, Voorzitter I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
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