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Jubileum concert met 30 jaar
Grüsse aus Wien en 40-jarig bestaan

      KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

matinéevoorstelling op ZONDAG 15 MAART 2009 om 15 uur

avondvoorstelling op ZONDAG 15 MAART 2009 om 20 uur

                     Dubbel-concert

André WALSCHAERTS
dirigent

René VANDERSPEETEN
presentator

Dominik WORTIG
tenor

Ernst-Daniël SMID
bariton

Solisten:
Dagmar HESSE, sopraan (Duitsland)

Judith HOFFMANN, sopraan (Duitsland)

Dominik WORTIG, tenor (Duitsland)

Ernst-Daniël SMID, bariton (Nederland)

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:
René VANDERSPEETEN

het vroegere boegbeeld van de BRT

Dagmar HESSE
sopraan

Judith HOFFMANN
sopraan

Grüsse aus Wien 30
Georganiseerd door de Internationale Robert Stolz Club België v.z.w.

met Die Bergische Symphoniker (Duitsland) o.l.v. André Walschaerts, ballet solisten Linda Baclaine en Simon Van Heddegem

Ingelegde autocars: 10,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)
Diest: Leuvense Poort  •  Aarschot: Kristus Koning kerk  •  Mechelen: Station N.M.B.S.

Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola  •  Lier: Parking Carrefour  •  Gent: Sint-Pietersstation  •  Kortrijk: Oprit Oost
Scherpenheuvel: Boemelke  •  Waregem: Flanders Field Meulebeke: Centrum   •   De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!!!
            

Inkom: 44,00  -  Lidgeldbetalende leden 35,00  •  Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving!!! aub

Bestelling: Inschrijven met bijgevoegd inschrijvingsformulier te verzenden naar
I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel. 015/20 48 78, gsm 0477/20 76 91 of per e-mail: irsc@skynet.be

 Betaling door storting op rekening nummer 001-4778596-64 van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Voor ons jubileum-concert wordt er een glaasje schuimwijn aangeboden VOOR het concert >>> dus KOM OP TIJD!
Verzorgd door: Traiteur - Fijnkeuken L. SWAENEN, Bredabaan 509, 2930 Brasschaat • Tel. 03/651 32 46 • Fax 03/651 94 92 • info@swaenen.be  •  www.swaenen.be

Simon VAN HEDDEGEM
ballet
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Bestuursmededeling

2008 is voorbij! Als we even terugblikken denken wij wel dat we weeral eens tevreden mogen zijn over al onze 
evenementen. Daar wordt zeer veel tijd ingestoken om dat toch op peil te houden, zodat iedereen daar fier mag 
op zijn. Het volgende jaar 2009 is een gans speciaal jaar: 40 jarig bestaan van de club, 30 keer ons concert 
GRÜSSE AUS WIEN onder die naam in Antwerpen, voor de 10de keer dat wij concerteren in Mechelen en 
terug een dubbel-concert. Daar komt ons JUBILEUMCONCERT ROBERT STOLZ dan nog bij.
Maar beste clubleden, ook de financies moeten in orde blijven. Om AL DEZE REDENEN doen wij MASSAAL 
een OPROEP tot jullie ALLEMAAL: VERGEET NIET UW LIDGELD-bijdrage OVER TE SCHRIJVEN. Het 
bedrag is niet veranderd: slechts 25. Dat moet zeker lukken. Voor dit bedrag krijgt u heel wat kortingen op de 
inkomprijzen van de concerten. Wij maken het u gemakkelijk: een overschrijving is bijgevoegd. Spoor vriend en 
kennissen aan dit in orde te brengen. Uw bestuur dankt u daarvoor zeer hartelijk.      

 Het Bestuur

Bestuursmededeling

Beste Robert Stolz vrienden, 

Wij zijn nu zo ver: 2009!!! Ons JUBILEUMJAAR. 40 JAAR OUD!!! Het zal een gans speciaal jaar worden met 
allerlei bijzondere zaken en veranderingen, uw club waardig. 
 Ten eerste: Er zijn nog wel een paar vellen te krijgen van onze speciale postzegel à 1 stuk. Haast u, want 
“op is op”. 
 Ten tweede: Onze uitstap naar Zwolle om de operette van Robert STOLZ bij te wonen ”VENUS IM 
SElDE”. Diegenen die de WIENER PARADE in Mechelen hebben bijgewoond hebben reeds een voorsmaakje 
gekregen: “SPIEL AUF DEINER GEIGE” uit die operette. Om van weg te dromen. En wij hebben ook positief 
nieuws. Die inschrijvingen voor ZWOLLE liepen als een TGV. Ik heb dan een bus van “70” moeten bestellen.
Nog 4 personen kunnen wij tevreden stellen, maar WIJ SLUITEN DE INSCHRIJVING DEFINITIEF AF OP 15 
JANUARI 2009. Ter herinnering, de prijs bedraagt slechts 45. Iedere inschrijver op heden, heeft een persoonlijke 
brief gekregen met alle details erop. Wij vertrekken in Mechelen aan het station NMBS om 8 uur en in Berchem -
voorzijde van “oud-postgebouw” -Borsbeekbrug om 8.30 uur en in Roosendaal om 9.15uur. Wees stipt op tijd!!! 
Tegen de middag zijn we in Zwolle waar “ieder voor zich” iets kan nuttigen naar eigen honger en geldbeugel.
Om13.30 uur verzamelen wij aan de ingang van het theater. Om 14 uur begint de voorstelling.
U krijgt een “plannetje van Zwolle” op de autocar, zodat er niemand kan verloren lopen. Volgens de mensen 
terplaatse, zijn er wel een paar gelegenheden om wat te eten. Ik probeer mij verder te informeren daarover. Tot 
dan. 
 Ten derde: Onze “PROSIT WIEN” of “Diner-Dansant” heeft plaats in een zeer mooie locatie: HET         
HOTEL “DE BASILIEK” in EDEGEM-CENTRUM. TROOSTSTRAAT 20-22. vlak aan het centrale gemeente-
plein (dus niet tegenover de kerk, in de Hovestraat) 
Dit adres had ik gekregen van een lid van de club, waarvoor dank. Alle inlichtingen leest u op een andere plaats 
in deze REPORT.
 Ten vierde: Noteer reeds zondag 20 september 2009 om 15 uur. Dan gaan wij een “JUBILEUM ROBERT 
STOLZ-CONCERT” geven in de “BEGIJNHOFKERK” in de Nonnenstraat te Mechelen.
Een plannetje volgt in de volgende Report. Zeer gemakkelijk te vinden hoor en er is parking in de nabijheid. 
Daar gaan wij 2 solisten naar Mechelen brengen waarvan men mag zeggen dat dit de “eerste keer” zal zijn voor 
Mechelen om zulke artisten daar aan het werk te zien. Het zijn de coloratur-sopraan uit Tokio-Japan: Terumi 
SHIMA en de top-tenor (A Klasse) uit Wenen en Sebastian REINTHALLER. Hij is o.a. hoofdrolzanger aan de 
Staatsoper in Wenen en zij is niet alleen professor-zang aan de Academie in Tokio, maar heeft verleden jaar nog 
optredens verzorgd in de USA, o.a. in New Vork. 
De inkomkaarten zullen beschikbaar zijn vanaf april 2009.
De prijs, daar werken wij nog aan om die naar beneden te krijgen. Nog wat geduld aub.    
         Uw bestuur.

Uw club, de Internationale Robert Stolz Club België, viert in 2009 haar 40-jarig bestaan!
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Bestuursmededeling
Aan al onze Robert Stolzclubvricndcn, 

Beste mensen, een jaar is zo voorbij en dat ondervinden wij des te meer met wat ouder te worden. Ons Kerst- en 
Nieuwjaarsdiner in het ‘s Graevenhof te Schilde heeft het jaar 2008 dan ook op prachtige wijze afgesloten. Dank zij 
jullie aanwezigheid op al onze activiteiten, hebben wij weeral van zeer veel mooie momenten mogen genieten. 
De eindejaarsfeestdagen zijn ook zeer mooie momenten maar voor sommigen ook wat droevige. Laten wij ook aan 
deze even denken en hen wat troost en vreugde geven daar waar het kan. Uw volledig bestuur wil jullie allemaal 
danken voor de trouw die jullie betonen tegenover uw vereniging. 
In naam van gans dat bestuur wensen wij jullie en al uw dierbaren, een zeer voorspoedig 2009. Dat iedereen gespaard 
moge blijven van kommer en kwel. Dat uw wensen mogen vervuld worden en dat we samen nog dikwijls van de mooie 
muziek mogen genieten.          Uw voltallig bestuur.

28ste Prosit Wien
in onze NIEUWE en betere bereikbare locatie

FEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK
Trooststraat 20-22 (gemeenteplein), 2650 Edegem

op

ZONDAG 26 APRIL 2009
van 13 tot 19 uur - deuren 13 uur - muziek vanaf 14 uur

Een spetterend lentefeest!

Bussen vanuit Antwerpen; 32, Rooseveltplaats Perron 
53 en bussen 190 - 191 - 192 - 193 - 194 & 195

naar Kontich Rooseveltplaats Perron 43 > afstappen 
gemeentehuis Edegem vlakbij de zaal.

Deelname in de kosten: €55,00

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.

Diner Dansant-Ensemble
Frank Mortiers met vioolbegeleiding

MENU
Aperitief



Waaier van gerookt zeefruit
met een slaatje



Portugese room


Kalfszadel Fine Champagne
Groenteweelde en kroketten



Ijspronkstuk - Mokka en versnaperingen


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

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 VERSTUURD, aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aangeduid worden.



— 4 —

Uw club, de Internationale Robert Stolz Club België, viert in 2009 haar 40-jarig bestaan!

Bestuursmededeling

Wij moeten u helaas het droeve nieuws melden dat 2 trouwe leden van onze vereniging 
ons hebben verlaten. 
• André Nyssen uit Mortsel is op 13 oktober, op 88 jarige leeftijd, overleden. 
 Hij was reeds een tijdje ziek.
 
• Jan Lafère uit Wilrijk is eveneens op 13 oktober overleden. Hij was slechts 62 jaar 

   oud. Zijn overlijden was zeer plotseling en dus uiterst onverwacht. 

Het bestuur heeft haar medeleven betuigd aan hun nabestaanden. 

Verslag 37ste Weense Balnacht van zaterdag 18 oktober 2008

Reeds bij het binnenkomen van de zaal zag je het al: de sfeer ging weer heel goed wor-
den. Niets anders dan blije gezichten. Toen het orkest begon te spelen, was er echter een 
kleine (voor sommigen grote) teleurstelling. Eén bekend gezicht ontbrak tussen de muzi-
kanten: onze vriend Walter Vandersmissen. Tijdens zijn toespraak bracht secretaris René 
Van Eyken het slechte nieuws dat Walter tijdens de voorbije week een aanval van artrose 
in de vingers had gekregen, en geen viool meer kon spelen. Spijtig! De andere leden van 
het orkest deden daarom extra hun best om toch zoveel danslustigen op de dansvloer te 
krijgen. En dat is hen prima gelukt.
Walter kon dan wel niet optreden deze avond, maar hij kwam toch met zijn echtgenote even 
binnenwippen, wat iedereen ten zeerste waardeerde. Bij zijn aankomst kreeg hij natuurlijk 

een warm applaus. En zo werd er dan de hele avond gedanst, gelachen en gedronken, tot de laatste tonen van de 
mooie muziek weerklonken. Een avond waarop je je amuseert gaat toch altijd zo snel voorbij.
Maar toch ging iedereen met een blij hart naar huis: blij omdat ze dit weer hadden mogen meemaken, en blij omdat 
er volgend jaar toch weer een Wiener Balnacht zal zijn. 
Een dikke proficiat en bedankt aan het bestuur van de Robert Stolz Club. Ze hebben er, zoals altijd, weer iets 
moois van gemaakt. 

Dirk Daelemans (Duffel)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verslag Wiener Parade VII van zaterdag 15 en zondag 16 november 2008

Als goede vrienden van René Van Eyken en zijn echtgenote kregen wij de aangename opdracht om onze indrukken 
vast te leggen over het concert van zondag 16 november 2008.
Dit vond plaats in de stadsschouwburg te Mechelen.
Daar wij muzikaal niet zo goed onderlegd zijn doen we dit met onze eigen woorden en bevindingen.
Vanaf het balkon hadden we een prachtig overzicht van wat er zich afspeelde op het podium. Wij hebben intens 
genoten van de mooi gebrachte liederen, zowel van de dames Joke Cromheecke en Antoaneta Mineva als van de 
heren François Jacobs en Teun Michiels.
Deze werden begeleid door de talentvolle musicus en dirigent André Walschaerts.
René Van der Speeten als gastheer dreef ons de sfeer ten top.
Na het concert in de foyer zagen we alleen maar blije gezichten van een tevereden publiek!
Zeker voor herhaling vatbaar!

Maria Ruts & Fons Van Craen
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Onze vereniging presenteert voor de 36ste maal haar jaarlijkse verenigingsreis
(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Dresden en Wenen...
              een droomreis

Van donderdag 7 mei t/m
vrijdag 15 mei ‘09

Wat we daar allemaal te verwerken krijgen is een cultuurschoteltje waarvan het zilver pas werd opgepoetst:
een knappe gids, de Semper, Zwinger, Frauenkirche, een concert, die Altstad, Sieben-Stunden-Trip, musea en 
vele andere bezienswaardigheden. Dit duurt zomaar eventjes 2 volle dagen.
  Vanaf zondag 10 mei reizen we naar Wenen:
 Ongelooflijk maar waar: een boordevol programma vol zwier, geur en
 kleur, dans en muziek: een gids geeft je alle antwoorden, Belvedère, de 

Hofburg, Augustinerkeller, Schottenring, Opera, Donauturm, Heuriger....
 ja zelfs Ein Abend in Schönbrunn concert met niemand minder dan 

Hilde De Groote, de Rozenberger, Kaizersgrift,... teveel om op te 
noemen. We verblijven in het welgekend Parkhotel.
Op donderdag 14 mei vertrekken we terug uit Wenen naar          
Rothenburg o/d Tauber waar we onze reis gezellig afsluiten en 
zo op vrijdagavond terug in België van de bus stappen.
Zij die meegaan, zullen zoals altijd heel veel mooie herinneringen 
kunnen ophalen!!!

REISSOM:
€1.200 p.p./vol persion in kamer van twee personen

+€150 p.p. in kamer van één persoon
47 beschikbare plaatsen

Eveneens in de prijs inbegrepen:
  • alle ingangen, de gidsen en concerten  • reis/bijstandverzekering

  Niet inbegrepen in de prijs: • alle dranken

INSCHRIJVEN
Om iedereen gelijke kansen te geven volgen wij reeds jaren het systeem van inschrijving voor de Wenenreis 
als volgt: De inschrijving gebeurt met het inschrijvingsformulier dat in de REPORT 2009/Nr 1 zal verschijnen. 
Samen met de inschrijving moet het voorziene voorschot betaald worden. Dan pas is de inschrijving officieel. 
Elke medereiziger moet lid zijn van de IRSCB vzw zijn, t.t.z. het lidgeld 2009 moet voldaan zijn, op deze wijze 
bevoorrechten wij niemand. Het bestuur.

Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten vóór 15 februari 2009 op rekeningnummer 001-5718428-63 (IBAN BE 40 
0015 7184 2863) 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.

Bestuursmededeling
Beste Robert Stolzvrienden, 
Zoals u weet vieren wij volgend jaar ons 40-jarig bestaan. 
Voor die gelegenheid hebben wij een “speciale Robert STOLZ” postzegel laten
maken. Om de “postzegelverzamelaars en anderen” de gelegenheid te geven deze
zegel te bekomen, zullen wij er een “beperkt’’ aantal te koop aanbieden aan de prijs van 1 per zegel. Deze zegel kunt u 
normaal gebruiken als een gewone postzegel van het type 1 d.w.z. voor gewone brieven minder dan 50 gr en in België. Hij 
is alleen verkrijgbaar bij ons. Het “te koop gestelde zegels” is beperkt en OP IS OP !!! Men kan bestellen via de klassieke 
weg en het bedrag eerst overschrijven op de rekening 001-5210633-63 van IRSCB vzw Befferstraat 17 2800 Mechelen. 
Daarna worden ze u per post opgezonden. Wij hopen dat we u een plezier kunnen doen. Het is een speciale dienst voor onze 
leden.                                                                                                   Het bestuur
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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 website
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.

Onze geplande activiteiten in 2009

15 maart 2009  GRÜSSE AUS WlEN 30. Om 15 uur en om 20 uur. 

29 maart 2009 Uitstap naar ZWOLLE(Nl) + Operette VENUS IM SEIDE van Robert Stolz

26 april 2009   PROSIT WlEN   Onze Diner-Dansant in De Basiliek te Edegem

7 t/m 15 mei 2009   Onze jaarlijkse Verenigingsreis naar DRESDEN en WENEN 

30 augustus 2009   Onze jaarlijkse BRUNCH  in Ter Roest-Buggenhout

20 sept. 2009   Ons JUBILEUM concert in Mechelen-Begijnhofkerk. Groot Robert STOLZ GALA CONCERT. 

17 oktober 2009   Ons jaarlijks WIENER BAL  in De Basiliek te Edegem

14 en 15 nov. 2009 Ons 2de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen

13 december 2009  Ons prachtig KERST- en NlEUWJAARSDINER in het ‘s GRAEVENHOF te SCHILDE. 

Lees aandachtig ons clubblad REPORT. Daar komen alle details in voor die activiteiten. De data voor ons concert in 
Mechelen zijn nog niet 100% vast. Beste leden, wij rekenen op jullie, met vrienden en kennissen, om deze activiteiten 
bij te wonen.                     I.R.S.C.B. vzw bestuur

INSCHRIJVINGSFORMULIER “PROSIT WIEN”
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving aub!!!!

op ZONDAG 26 APRIL ‘09 - 13 tot 19 uur
Feestzaal-Hotel DE BASILIEK, Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) Edegem

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

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

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

schrijft in met ..........................................  personen.  €55,00 x ...................... = €...............................................................

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

Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr.  Handtekening,

001-5210633-63 van I.R.S.C, Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel. 015/20 48 78, fax 015/42 24 57           



INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 30”
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving aub!!!!

op ZONDAG 15 MAART 2009 om 15 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.

15 uur  ........................................ kaarten x €44,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €35,00) incl. reservatie
Ik stort tevens €10,00 per persoon voor de autocar = ..................................  (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te (kleur het bolletje)    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)                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 30”
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving aub!!!!

op ZONDAG 15 MAART 2009 om 20 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.

20 uur  ........................................ kaarten x €44,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €35,00) incl. reservatie
Ik stort tevens €10,00 per persoon voor de autocar = ..................................  (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te (kleur het bolletje)    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)                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Dresden en Wenen... een droomreis”
van 7 tot en met 15 mei 2009

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 (€1.350p.p.) O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€1.200p.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. 001-5718428-63 (IBAN BE 40 0015 7184 2863) 
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!!!
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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

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

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

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

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 & P.R.: 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
In 2009 is het 200 jaar geleden dat Joseph HAYDN overleed. Het werd dan ook uitgeroepen tot het
“HAYDN JAAR”. Het Haydn Genootschap Vlaanderen vzw en Servus vzw organiseren bij deze
gelegenheid volgende concerten:
• op 31 maart 2009 in de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk te Mechelen
• op 4 en 5 april 2009 in de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk te Mechelen
• op 31 mei 2009 in de Carolus Boromeuskathedraal te Antwerpen
• op 1 juni 2009 in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen
Inlichtingen: Tel. 015/33 11 03  •  haydngenootschap.servus@telenet.be

‘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!!!


