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Gesponserd door:

27ste Prosit Wien
in FEESTZAAL EXTRA TIME

Louisalei 24, 2660 Hoboken
op

ZONDAG 16 MAART 2008
van 13 tot 19 uur - Deuren 13.00 uur

Een spetterend lentefeest!

Antwerpen: Tram 2 en 4 opstappen Centraal Station-
metro Diamant en afstappen aan de kerk Hoboken. 

Deelname in de kosten: €53,00

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. 001-5210633-63 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.

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

op ZATERDAG 12 APRIL 2008 om 19 uur
en op ZONDAG 13 APRIL 2008 om 16 uur

                   Dubbel-concert

André WALSCHAERTS
dirigent

Marc BRILLOUET
presentator

Willem van der HEYDEN
tenor

Marc MEERSMAN
bariton

Solisten:
Terumi SHIMA, coloratuur-sopraan (Japan-Wenen)

Bibiana NWOBILO, sopraan (Nigeria-Wenen)

Willem VAN DER HEYDEN, tenor (België)

Marc MEERSMAN, bariton (België)

Ballet:
Linda BACLAINE, (België)

Simon VAN HEDDEGEM, (België) Linda BACLAINE
ballet

Dirigent:
André WALSCHAERTS, (België)

(de dirigent die Helmut Lotti

begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:
Marc BRILLOUET

van Radio 2 programma Funiculi Funicula

Terumi SHIMA
coloratuur-sopraan

Bibiana NWOBILO
sopraan

Grüsse aus Wien 29
Georganiseerd door de Internationale Robert Stolz Club België v.z.w. met het Belgisch Promenadeorkest 

o.l.v. André Walschaerts, ballet solisten Linda Baclaine en Simon Van Heddegem

______________________________
Ingelegde autocars: 8,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)

Alle inlichtingen voor de Vlaanders bij Jetje Reyniers 056/61 41 12 (autocars alléén voorzien voor de zondagvoorstelling)
Diest: Leuvense Poort  •  Aarschot: Kristus Koning kerk Mechelen: Station N.M.B.S.  •  Halle: Brandweerkazerne
Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola  •  Lier: Parking Carrefour   Gent: Sint-Pietersstation  •  Kortrijk: Oprit Oost
Scherpenheuvel: Boemelke   Aalst: Station  •  Waregem: Flanders Field  •  Meulebeke: Centrum

De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!!!            
Prijzen: niet lidgeldbetalende-leden 42,00  -  jaarlijks lidgeldbetalende-leden 35,00

Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen!!!

Bestelling:
Inschrijven met bijgevoegd inschrijvingsformulier te verzenden naar

I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel. 015/20 48 78, gsm 0473/78 12 13
 Betaling door storting op rekening nummer 001-4778596-64 van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Diner Dansant-Ensemble
Walter Van der Smissen

MENU
Aperitief



Praline van gerookte zalm met mousse
van regenboogforel



Knolselderroomsoepje met grijze garnalen


Varkenshaasje “Archiduc”
met groentesier en kroketjes



Omgekeerd appelgebak met vanille-ijs
Koffie met versnaperingen



Water op de tafels, 1/2 witte & rode wijn 
per persoon inbegrepen

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
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Mededeling

Tijdens onze jaarlijkse Weense balnacht in zaal Extra-Time te Hoboken, op zaterdag
20 oktober, hebben eerlijke vinders een “OORBEL” gevonden.

De ‘eigenaar’ kan contact opnemen met ons bestuurslid: René Van Eyken - tel 015/323756. 

Het bestuur.
___________________________________________________________________________________________

Mededeling

Elders in dit blad hebt u onze ”nieuwjaarswensen” kunnen lezen. Dit betekent uiteraard dus een nieuw jaar. Dat 
betekent eveneens dat er voor 2008 opnieuw moet voldaan worden aan verscheidene zaken, o.a. HET LIDGELD 
2008. 
U hebt gemerkt dat we onze “belofte” nakomen en onze ‘lidgeldbetalende’ leden EXTRA willen belonen. 
Voor de Wiener Parade VI in Mechelen hebben jullie reeds kunnen genieten van 5 vermindering per per-
soon. In Antwerpen breiden wij dit uit tot zelfs 7 per persoon. 
Zo kunt u zeker onze GRÜSSE AUS WIEN niet meer missen. Ook voor onze Weense Balnacht krijgt u nog 
een kleine vermindering. Tel dat eens allemaal op en dan is het bedrag van ons lidgeld 2008 een “niemandalleke” 
geworden. Voor 2008 heeft het bestuur besloten van het bedrag te bepalen op 25 per gezin. In de REPORT waarin 
u dit leest, vindt u een overschrijvingsformulier om deze zaak op een eenvoudige manier op te lossen. 
Dat de IRSCB vzw een gezond financieel beleid voert, dat zult u zeker al gemerkt hebben. Moest dit niet zo zijn, 
dan zou de club geen lang leven beschoren zijn. Van “lang leven” gesproken: Wij gaan geleidelijk naar ons 40- 
jarig bestaan. Dit is voor 2009!!! 
Maar na de Singel, waar we reeds aan ons DERDE “dubbel-concert” toe zijn, gaan we in Mechelen, voor 
de Wiener Parade ook 2 UITVOERINGEN doen. Dit jaar waren we reeds in augustus uitverkocht. Voor 
2009 verklappen we nog niets, maar we kunnen jullie verzekeren dat het een speciaal jaar zal zijn: zowel 
in Antwerpen als in Mechelen. Er wordt reeds duchtig aan gewerkt.
Uit dit alles blijkt toch, beste Robert Stolz vrienden, dat we uw LIDGELD, meer dan ooit goed zullen kunnen 
gebruiken. Wij rekenen er op!!! Daarom reeds bij voorbaat onze oprechte dank aan allen. 

Het bestuur.

Ook in 2008 opnieuw een dubbel concert

“Grüsse aus Wien 29” 

in deSingel, Blauwe zaal, Desguinlei 25 te Antwerpen, namelijk op 
ZATERDAG 12 APRIL 2008 om 19 uur 

en op ZONDAG 13 APRIL 2008 om 16 uur. 

Dankzij U beste lezer van deze “Report”: het is uw enthousiasme en liefde voor de mooie muziek die het bestuur 
ertoe heeft gebracht om dit dubbelconcert opnieuw te organiseren om zoveel mogelijk muziekliefhebbers de uitge-
lezen kans voor te schotelen om het allemaal mee te maken. Wat hebben we dan voor U als internationale keuze 
gemaakt: met een schare solisten en -ere wie ere toekomt- aan Marc Brillouet, onze presentator, die alles toch zo 
vlot en ongedwongen “aan elkaar kan praten”. Onze “Grüsse aus Wien 28” van vorig jaar was door verwijzin-
gen en hulp in no time uitverkocht. 
Ook “Grüsse aus Wien 29” moet een snelle invulling krijgen om het verzekerde succes nog lang te laten nazinde-
ren. En wie zal op de planken deze prachtige presentatie opvoeren? 
Het Belgisch Promenadeorkest o.1.v. André Walschaerts samen met: 
• Terumi Shima - coloratuur-sopraan (Japan-Wenen)
• Bibiana Nwobilo - sopraan (Nigeria-Wenen)
• Willem van der Heyden - tenor (België)
• Marc Meersman - bas/bariton (België)
• Ballet, iets dat bij onze componist Robert Stolz bij zijn persoonlijke uitvoeringen in Wenen altijd aanwezig was, 
deze kunstvorm willen wij nu ook niet ontzien. Wordt u gebracht door: 
• Linda Baclaine en Simon Van Heddegem (België).
Dat alles kan U, beste leden van de club, samen met uw familie, vrienden en kennissen ten volle meebeleven ... 
indien U dan ook tijdig inschrijft! 

Belangrijk: 
Verwijzend naar de resultaten van de speciale ticketverkoopcampagne georganiseerd door het bestuur,

moeten wij er nu reeds attent op maken dat het raadzaam is om NU in te schrijven. 
Het bestuur geeft aan onze leden voorrang bij vlugge inschrijving daar we ook een

Barnumreclame opzetten zowel in Vlaanderen als in Nederland. 

Mededeling

Beste Robert Stolzvrienden, 

Daarmee zit het jaar 2007 er weer op. Als we even terugblikken op de voorbije 12 maanden, dan is er toch heel 
wat gebeurd. Juist voor de vorige jaarwisseling, zijn we ons trouw bestuurslid, Paul Van Ingelgem, verloren door 
een plots en onvoorzien overlijden. Sinds begin dit jaar behoort Jozef Van de Maele ook niet meer tot ons bestuur. 
Als klap op de vuurpijl verdween mevrouw Worms eveneens van de haar zo vertrouwde omgeving. Dank zij de 
overblijvende bestuursleden, die zich meer dan ooit dubbel hebben ingezet, bleef uw vertrouwde club op haar 
voetstuk. Onze activiteiten van het afgelopen jaar waren stuk voor stuk succesverhalen. Ons 2de dubbel-concert 
GRÜSSE AUS WIEN 28, de PROSIT WIEN, onze BRUNCH, de WEENSE BALNACHT, de WIENER PA-
RADE VI en ons KERST- en NIEUWJAARSDINER. Dit dank zij jullie allemaal. Dit is voor ons de “blijk 
van trouw” aan uw club. 
Daarom willen wij, gans het bestuur, jullie en diegene die jullie dierbaar zijn, het allerbeste toewensen voor het 
nieuwe jaar. Dat we allemaal behouden mogen blijven van ziektes en andere ongemakken. Zo kunnen wij in 2008 
weeral samen genieten van de zaken die we met zeer veel genoegen voor jullie zullen in mekaar steken. 
We geven mekaar “rendez-vous” in het nieuwe jaar. PROSIT!!!

Het voltallig bestuur.
_____________________________________________________________________________________________________

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 web-
site 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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HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S
JUBILEA - SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN - VERGADERINGEN MET ONTBIJT, 

enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!!
GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

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

soep - hoofdgerechten - kaas en desserten buffet met koffie.
UITSLUITEND RESERVATIES

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:  Lechtaler Heimatavond + Musikkapelle Holzgau
Zaterdag 26 april: Vakantiebeurs en matineeconcert (gratis)
 ‘s Avonds: “JETZT GEHT’S LOS”
Zondag 27 april: 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

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

Droomcruise met Sisssi 
naar Wenen...
Van donderdag 29 mei t/m vrijdag 6 juni 2008

Vertrek vanuit Mechelen met stopplaats te Berchem om in Spessart te
middagmalen en te overnachten in Ortenburg “Zum Koch”... zo begint onze busreis.
Sissi wacht op ons: inschepen in Passau en naar Linz varen met cocktail en
middagmaal, daarna stadsbezoek. Dromen op een schip richting Wenen:
Schiffart, Frühschoppen, Live-Music, Kaiserschmarrnkostprobe, Wein, Sissi-abend, Musik und Tanz.
Dan Wenen verkennen... eten in de Augustinerkeller en Hundertwasser Village bezoeken. Rustig in de armen 
van Morfeus in Mörbach... We bezoeken Burcht Forchtenstein en galopperen terug, vol zigeunerklanken, met de 
paardenkoets. Sopron ligt in Hongarije en in Fertöd staat het Paleis Esterhàzy. Terug in Wenen: alom bewondering 
in Hofburg met Schatkamer. Concert bij Hilde De Groot.
Dan inpakken en wegwezen langs Ansvelde Nord naar Rothenburg o/d Tauber... afscheid nemen in Bingen om 
Rhein en dan veilig thuiskomen... moet je meemaken voor de prijs van 930 euro per persoon in een tweeper-
soonskamer en 1.050 euro in een éénpersoonskamer.

REISSOM:
€930 p.p. in kamer van twee personen • €1.050 p.p. in kamer van één persoon

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

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor deze reis kan enkel door het opsturen van het
inschrijvingsformulier van Report januari 2008 dat bijgevoegd is,
dit om iedereen gelijke kansen te geven.
Opsturen naar I.R.S.C.B., Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten vóór 15 februari 2008 op
rekeningnummer 001-5408837-96 van I.R.S.C.B. vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
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 officiële inschrijving.
U kunt alleen maar inschrijven als U betalend lid bent van de I.R.S.C. België vzw.

Onze volgende activiteiten:

Zondag 16 maart 2008   Prosit Wien   Zaal Extra Time Hoboken
 Een diner dansant met het ensemble Walter Van der Smissen.

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
 Droomcruise met Sissi naar Wenen...

Zondag 24 augustus 2008   Brunch   Salons ter Roest Buggenhout
 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
 Een groot orkest speelt ten dans... niet te missen.

15 & 16 november 2008   Wienerparade   Stadsschouwburg Mechelen
 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.

Feestzalen “Salons Ter Roest” is een complex
met 3 mooi ingerichte zalen voor 200 tot 400 personen.

Kamerstraat 50  -  9255 Buggenhout, Tel. 052/33 62 34  -  Fax 052/33 61 49
Elke zaal heeft zijn eigen charme en uitstraling.

Ook bij het meestal groot aantal gasten slaagt men er bij “Salons Ter Roest” 
steeds in om culinair verfijnde gerechten op tafel te brengen.

• Centrale ligging - gemakkelijk bereikbaar
• 2 ruime privé parkings
• 2 pergola’s
• 2 zomerterrassen
• Verzorgde vakkundige bediening
• Kwaliteit - sfeer - klasse
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Verslag 36ste Wiener Balnacht van zaterdag 20 oktober 2007
Voor deze avond heeft het bestuur van de Robert Stoltz Club de sfeer van een Weense balnacht verplaatst naar Hobo-
ken, in feestzaal Extra Time. Plaats genoeg voor onze wagens, wat wel een voordeel is. 
Bij het betreden van de feestzaal viel ons op dat de versiering beter was dan de vorige keer. Leden van het bestuur 
begeleidden ons in stijl de I.R.S.C waardig, naar onze plaatsen. Stipt om 21.00 uur nodigde het versterkte orkest van 
Walter Vandersmissen ons met strelende klanken ten dans. De Weense tonen werden afgewisseld met lichte danspasjes 
en Zuid-Amerikaanse ritmes. 
Opmerkelijk was dat het de Weense muziek was die de meeste dansers op de vloer bracht. Het is dan ook een Wiener 
Balnacht. De I.R.S.C. is en blijft één familie, die onder leiding van haar bestuur, standing en Weense muziek levendig 
wenst te houden. Meer avondkledij zou echter nog meer klasse geven. 
Wij hopen nog vele jaren de Weense bals van de I.R.S.C. te kunnen bijwonen en dat de dames die met smachtende 
blikken, naar een danspartner verlangden, aan hun trekken komen. 
Voor de heren, meer de dansvloer op dus! De avond was dan ook weerom te snel voorbij. 
Maar alles verliep zoals het van een standingvol gezelschap onder de goede leiding van mevrouw Standaert en haar 
bestuur, te verwachten is. Wij hopen nog lang te mogen genieten van de wonderviool van de Heer Vandersmissen en 
van zijn orkest. Met dank aan de inrichters van deze 36ste balnacht vanwege alle Stolzvrienden. Wij kijken reeds uit 
naar de volgende activiteiten waar hopelijk de hele familie weerom samen is en vrienden elkaar ontmoeten.

Dhr. en Mevr. F. Cotteleer-De Pover
______________________________________________________________________________________________

Verslag concert Wiener Parade VI van zondag 25 november 2007
Zondag 25 november 2007 had ondergetekende het genoegen aanwezig te mogen zijn op het Wienerparade-concert 
nr 6 van de INTERNATIONALE ROBERT STOLZCLUB BELGIË. 
Omdat ik in een vorig leven (2de helft 20ste eeuw) meer dan 3 decennia meegewerkt heb bij het Kon. Mechels Operet-
tegezelschap “JONG MAAR MOEDIG”, was het bijwonen van deze Wienerparade voor mij een beetje als een fami-
liebezoek. Ik bracht mijn goed humeur mee, mijn liefde voor muziek, mijn echtgenote en een schaar vrienden. 
“De neven uit het Oosten” (Stolz, Strauss, Léhar, Kalman) waren aanwezig en hadden hun mooiste muziekpartituren 
meegebracht die met betoverende charme gezongen werden door de 4 genodigden zijnde de charmante sopranen An 
Lauwereins en Judith Hoffmann, de bariton Glenn Desmedt met onze Mechelse tenor John Reels.
Zij werden bijgestaan door het Belgisch Promenadeorkest onder de kundige en zwierige leiding van dirigent André 
Walschaerts. De nadruk lag natuurlijk op Robert Stolz die dan ook de meeste aandacht kreeg bij het opstellen van het 
programma. Wat mij ook bijzonder bekoorde was de geraffineerde, luchtige, boeiende en leerrijke presentatie van het 
repertoire door René Vanderspeeten. Een boeket had ik niet meegebracht maar ik denk dat het zeker niet te laat is om 
bloemen te gooien naar al de uitvoerders van dit schitterend concert. 
Een oprecht “Dank U” voor elk afzonderlijk en een GROTE PROFICIAT aan de voorzitster Mevr. Standaert en haar 
“R. Stolzteam” voor de creatie van deze bijzondere muzikale gebeurtenis. Het was “some enchanted aftemoon”. 
Ge moet het maar nadoen. Tijdens de zeer verzorgde receptie wist secretaris René Van Eyken te vertellen dat ingevolge 
het stijgend succes toekomend jaar 2 matinéeuitvoeringen “Wienerparade” zullen nodig zijn en ik dacht: 
“De internationale Robert Stolzclub België” is zo succesvol dat deze vereniging hoogdringend een volwaardige concert-
zaal in Mechelen zou kunnen gebruiken tot haar eer en glorie en die van stad!                                  Jan Huybrechts

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 onmiddelijk te doen.
(gebruik ook het juiste banknr. aub)                                                                                             Het bestuur

INSCHRIJVINGSFORMULIER “PROSIT WIEN”
Betaling om organisatorische redenen betalen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!

ZONDAG 16 MAART ‘08 - 13 tot 19 uur - Feestzaal Extra Time, Louisalei 24, Hoboken
overschrijven op rekening 001-5210633-63

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

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

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

schrijft in met ..........................................  personen.  €53,00 x ...................... = €...............................................................

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

Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr. 001-5210633-63 van I.R.S.C,
Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel. 015/20 48 78, fax 015/42 24 57                                                                    Handtekening,

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 29”
Betaling om organisatorische redenen betalen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!

op ZATERDAG 12 APRIL 2008 - 19 UUR - deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen
te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen  •  Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57

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

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

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

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 001-4778596-64 van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

ZATERDAG .................................................... kaarten x €42,00 = ................................................................ (Lidgeldbetalende leden €35,00) incl. reservatie
            Handtekening

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

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 29”
Betaling om organisatorische redenen betalen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!

op ZONDAG 13 APRIL 2008 - 16 UUR - deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen
te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen  •  Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57

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

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

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

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 001-4778596-64 van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

ZONDAG .......................................................... kaarten x €42,00 = ............................................................... (Lidgeldbetalende leden €35,00) incl. reservatie

Ik stort tevens €8,00 per persoon voor de autocar = ..................................  (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te    Handtekening
O Diest (Leuvense Poort)  O Lier (Parking Carrefour)   O Gent (Sint-Pietersstation)   
O Mechelen (Station)  O Kortrijk (Oprit Oost)  O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola) 
O Scherpenheuvel (Boemelke) O Waregem (Flanders Field)  O Meulebeke (Centrum)   
O Aarschot (Kristus Koningkerk) O Halle (Brandweerkazerne)  O Aalst (Statio)

__________________________________________________________________________________________________________________

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Droomcruise met Sissi naar Wenen....”
van 29 MEI tot en met 6 JUNI 2008

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 (€1.050p.p.) O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€930p.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. 001-5408837-96 
van I.R.S.C., Befferstraat 17 te 2800 Mechelen bij de inschrijving.                                                 Handtekening,
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van de uitnodiging tot betaling hiervan.
p.s. geboortedatum vermelden aub voor reis/bijstandverzekering!!!


