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Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 31
Beiden in matineevoorstelling

op ZATERDAG 6 MAART 2010 om 16 uur en op
ZONDAG 7 MAART 2010 om 15 uur.

Georganiseerd door de Internationale Robert Stolz Club België v.z.w. met het Groot Robert Stolz
Promenadeorkest o.l.v. André Walschaerts, ballet solisten Linda Baclaine en Simon Van Heddegem

An LAUWEREINS

Peter THUNHART

Antoaneta MINEVA

Michaël HEIM

André WALSCHAERTS

René VANDERSPEETEN

sopraan

bariton

sopraan

tenor

dirigent

presentator

Solisten:

Dirigent:

Michaël HEIM, tenor (Duitsland)
Antoaneta MINEVA, sopraan (Wenen)
Peter THUNHART, bariton (Wenen)
An LAUWEREINS, Sopraan (België)

Ballet:

Linda
BACLAINE

André WALSCHAERTS, (België)
(de dirigent die Helmut Lotti
begeleidde op zijn wereldtournee)

ballet

Simon VAN HEDDEGEM

Linda BACLAINE, (België)
Simon VAN HEDDEGEM, (België)

ballet

Presentatie:
René VANDERSPEETEN
het vroegere boegbeeld van de BRT

Ingelegde autocars: 12,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)
Diest: Leuvense Poort • Aarschot: Kristus Koning kerk
Mechelen: Station N.M.B.S. • Kortrijk: Oprit Oost
Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola			
Gent: Afrit Gentbrugge E17 (onder viaduct Brusselsestwg)
Scherpenheuvel: Boemelke				
Waregem: Flanders Field • Meulebeke: Goethalsplaats - standbeeld
Voor alle inlichtingen van de Vlaanders > Mevr. Jetje Reyniers Tel. 056/61 41 12 of Gsm 0474/10 75 38
De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!

						
			
		

Inkom: 44,00 - Lidgeldbetalende leden 34,00 • Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving!!!
Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Fax 015/32 38 26 • Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91 • Tel. 015/20 48 78
Betalen 001-4778596-64 of IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB van I.R.S.C. vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN
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Bestuursmededeling, aan al onze Robert Stolzclubvrienden,

B

este 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 2009 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 2010. 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.

E

en jaar terug stonden wij nog met knikkende knieën vooruit te blikken op het jaar 2009. Het JUBILEUMJAAR!
40 Jaar Robert Stolzclub. In maart hadden wij als “opening” onze GRÜSSE AUS WIEN N° 30. Het succes was geweldig. Jullie opkomst kan men fantastisch noemen. Alhoewel, de zaterdagavond kon eigenlijk beter. Ja, inderdaad, het concert was
om 19 uur. Te laat voor velen. Daarom dat we voor onze volgende editie van Grüsse aus Wien de beide voorstellingen op
zaterdag en zondag in matinée-uitvoering brengen.Wij zijn ervan overtuigd dat we heel wat mensen zullen tevreden stellen
met dit feit.

H

et Jublileumconcert Robert Stolz in de Begijnhofkerk te Mechelen was een echte “topper”. Het was jaren
geleden dat wij nog zoveel positieve reacties hebben mogen in ontvangst nemen. Het was subliem. De minder comfortabele
stoelen die bovendien niet konden genummerd worden, kon dat entousiasme niet onderdrukken. In november hadden we
ons dubbel-concert in de Mechelse stadsschouwburg. Ook daaraan hadden we zeer speciale aandacht besteed. Dit om er
een mooie afsluiter van te maken van ons jubileumjaar. En weerom mogen wij het een succes noemen.

H

et bestuur IRSCB vzw dankt u voor uw vertrouwen.

Bestuursmededeling
2009 is voorbij! Als we even terugblikken denken wij wel dat we weeral eens tevreden mogen zijn over al onze evenementen.
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 e25. 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.

Belangrijk voor U!!!
WIST U? Indien U in 2009 uw €25 (per gezin) lidgeld had betaald, dan had U alleen al voor onze concerten €42 uitgespaard.
Deze kans hebt U gemist!!! In 2010 beter doen. 							
Het Bestuur

Bestuursmededeling
Indien u de samenstelling van ons bestuur bekijkt, zult u wel enkele wijzigingen vastgestellen. Onze ondervoorzitster, Mevr.
WORMS-JANSSENS Julienne, heeft nu wegens gezondheidsredenen, ontslag genomen. Onze trouwe medewerker Dhr. Jean
JANSSENS heeft dat om persoonlijke redenen ook gedaan. Deze beiden, samen met de andere die sinds 2002 onze club hebben verlaten, willen wij nogmaals extra bedanken voor de vele uren van hun vrije tijd dat ze voor ons en uw welzijn, zich
belangloos hebben ingezet.
Enkele andere moedige mensen hebben hun plaats ingenomen. Dhr. André WALSCHAERTS, Mevr. Frieda MARlEN en Mevr.
Denise VAN SLAGMOLEN. Welkom aan deze nieuwe, frisse krachten.
Samen zullen wij trachten, ook in 2010, van ons huidig beleid verder te zetten. Met jullie steun kan dat niet anders “dan lukken”. Bedankt.
Van gans ons bestuur, voor jullie en al die u dierbaar zijn, onze oprechte, allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
BESTUUR:
Voorzitster:
Mevr. STANDAERT-DE GROOF Julienne
Tel. 015/20 48 78 - Fax 015/42 24 57 - Gsm 0473/78 12 13
Ondervoorzitter:
Dhr. DE BROUWER Roger
Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60
Sectretaris & P.R.: Dhr. VAN EYKEN René
Tel. 015/32 37 56 - Fax 015/32 38 26 - Gsm 0477/20 76 91
					
E-mail: irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be
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. WALSCHAERTS André
Tel. 015/24 67 94 - Fax 015/52 76 61 - Gsm 0495/51 45 28
Mevr. MARIEN Frieda
Tel. 015/41 03 84 - Gsm 0475/93 41 70
Mevr. VAN SLAGMOLEN Denise
Tel. & Fax 015/61 66 83 - Gsm 0498/04 31 93
______________________________________________________________________________________________
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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29ste Prosit Wien
in onze goed bereikbare locatie
FEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK
Trooststraat 20-22 (gemeenteplein), 2650 Edegem
op

ZONDAG 25 APRIL 2010
van 13 tot 19 uur - deuren 13 uur muziek vanaf 14 uur

Diner Dansant-Ensemble
Frank Mortiers met vioolbegeleiding

Een spetterend
lentefeest!

MENU
Aperitief

Waaier van gerookt zeefruit
met een slaatje

Aspergeroomsoep

Parelhoenfilet met archiducsaus
Groentenweelde en kroketten

Pêche-Melba
Mokka en Antwerpse handjes

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

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,
Tel. 015/32 37 56 en betaling met overschrijving op rek. nr.
001-5210633-63
(IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB)
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 VERSTUURD, aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aangeduid worden.
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Verslag van het jubileumconcert “Robert Stolz Gala”
op 20 september in de Begijnhofkerk te Mechelen.
Jubileumconcert ter ere van Robert Stolz ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de “Internationale Robert Stolz
club Belgie vzw”.
Het salonorkest stond onder leiding van dirigent André WALSCHAERTS.
Een prachtige na-zomerse septemberdag, autovrij voor de binnenstad, maar daar werd vlug wat op gevonden. Een
uur te vroeg zat ik daar, samen met mijn man, in de mooie majestueuse Begijnhofkerk.
Het onthaal was hartelijk, de stoelen hard maar met de zachte stem van Connie Neefs, die de presentatie voor haar
rekening nam, zaten we op fluweel.
Toen Terumi Shima, coloratuur-sopraan, begon te zingen verwachtte je helemaal niet zo een frêle, Japanse dame.
Wat een klok van een stem!
De frisse verschijning van Sebastian Reinthaller, tenor, maakte het geheel compleet. Zingen dat die mensen kunnen.
Ik kreeg kippenvel, niet van de kou maar van de emoties die deze mensen teweeg brachten. Voor mij was het de eerste
keer dat ik een life optreden meemaakte. Het bracht onmiddellijk jeugdherinneringen op uit de tijd dat mijn ouders
de platen van Rudolf Schock en Margriet Schramm grijs draaiden op ons “Grundig stereomeubel”.
En nu, minstens 40 jaar 1ater, mijn ouders zijn er al lang niet meer, zit ik hier te genieten van dezelfde muziek in een
prachtige omgeving met een lieve man naast mij. Een traantje werd weggepinkt maar bedankt! Dank aan allen die
meewerkten hieraan en speciale dank aan René Van Eyken. Bedankt voor de drink nadien.
Een aanrader eerste klas!
Vera Thijs, Bonheiden.

Verslag van het jubileumconcert “Wiener Parade VIII”
op zondag 15 november in de Stadsschouwburg te Mechelen.
Door toedoen van onze vrienden Roger De Brouwer en Mitteke Wijnant kreeg onze Neos Club van Kessel-lo (VlaamsBrabant) de gewenste kaarten om met een deel van onze leden het Jubileumconcert van de Internationale Robert Stolz
Club België in de Stadsschouwburg van Mechelen bij te wonen.
En of wij genoten van dit concert. Het was niet de eerste maal dat wij ons verplaatsten van Leuven naar een andere
stad om een concert van de Robert Stolz club België bij te wonen.
Wij wisten dus dat het weer een concert op niveau zou zijn en wij waren er graag bij.
Maar wat we zagen en hoorden was buiten verwachting, zeer mooi en strelend voor ons gehoor. De Heer René Vanderspeeten, een gekende figuur in Vlaanderen deed zoals gewoonlijk zijn uiterste best om het geheel aan elkaar te
naaien en wat bijzonder is, zijn uitleg was ook voor de gewone mens zeer verstaanbaar en eenvoudig. Met ongeduld
wachtten we op de aanvang van het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts de dirigent
die alles perfect op wieltjes liet lopen.
Als we het programma doornamen hadden we al een vermoeden dat het een uniek concert zou worden.
Onze verwachtingen werden niet teleurgesteld, het was een prachtige namiddag. Met solisten als Wolfgang Veith,
tenor; Marta Beretta, mezzo sopraan; Ljiliana Winkler, sopraan en Glenn Desmedt, bariton was het een koud kunstje
zo een hoog niveau te bereiken.
Het was dan ook een zeer verscheiden programma waarin elk van ons wel een lievelingszang of een orkestraal stukje
kon vinden.
“Wiener Blut” als ouverture was een fraaie start, met “songs “ van Johann Strauss, Schubert, Léhar, Kalman, Wildhom,
Bizet, Puccini en dan uiteindelijk Robert Stolz natuurlijk met een prachtig climax “Zwei Herzen in Dreivierteltakt”
uit de gelijknamige film.
Ronduit en eerlijk gezegd ”het werd een namiddag om van te snoepen en nog een hele avond om over na te dromen,
om daarna met het duo Ljiliana Winkler en Wolfgang Veith met hun “Nur für dich” in slaap te vallen.
Met veel dank aan de Robert Stolz Club voor hun “WIENER PARADE VIII”
Van harte, Madeleine Mertens-Massaer
Voorzitster Neos Club Kessel-Lo
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Onze vereniging presenteert voor de 37ste maal haar jaarlijkse verenigingsreis
(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen en Praag
een droomreis

van woensdag 2 t/m donderdag 10 juni ‘10
•

Vertrek op woensdag 2 juni om 6.30 uur te Mechelen station,stoppen nog even in Berchem
(oud postgebouw) om 7.00 uur en rijden tot Ortenburg met de nodige stops voor koffie en
middagmaal waar we logeren in het hotel “Zum Koch” in de buurt van Passau en dit allemaal met een superdeluxeautocar.
• Na het ontbijt bezoeken we de Stift in Melk, rondleiding en middagmaal om dan langs de Wachau Wenen binnen te rijden. Logies en souper in het Parkhotel.
• Vrijdag na een lange nachtrust bezoek aan de stad Wenen met gids, de pleinen, de kerken,de paleizen... en middagmaal in de
typische Augustinerkeller. Na de noen bezoek aan het Burgtheater om dan ‘s avonds te genieten van een Iekker souper én concert in het Wiener Kursalon.
• De volgende dag staat een bezoek aan het Schloss Schönbrunn op het programma en het middagmaal hoog in Wenen op de Donauturm met ronddraaiend
panoramisch zicht. ln de namiddag concert in het Léharschloss met gastvrouw Hilda De Groote. En de dag kan niet meer stuk met de “Heuriger”
in Neustift am Wald: muziek, dans, lekker eten en dorstigen laven.
• Zondag vertrekken we, na een bezoek aan “Hundertwasser’, vanuit Wenen naar Praag; middagmaal in Klosterneuburg, logies en
souper in het Parkhotel te Praag. In de avond maken we een “lichttoer” door het nachtelijke Praag met gids.
			
• Het bezoek aan Praag zit wel eivol: maandag een eerste deel met het “gouden straatje”, kerk
St.Vitus, oude en nieuwe stad... na een middagmaal in een Praags restaurant hebben we een
vrije shoppingnoen... Na een lekker souper in ons hotel bezoeken we de “Laterna Magica”.
• We verwerken na het ontbijt een tweede luik van het Praags bezoek: joods kerkhof,
burcht, Karelsbrug, Kruittoren, Sint Jacob... dineren in “U Labati” vervolgen we onze
weg naar het Oudestadsplein met de astronomische klok,
Wesceslauwsplein, Representatiehuis... om ‘s avonds te souperen op een
boot: Praag vanop het water!
• Ja , a a n a l l e s ko m t e e n e i n d , o n t b i j t , g e p a k t e n g e l a d e n r i c h ting... thuis. Een mooie stop in Vohenstrauss en ‘s avonds, na enkele
lekkere kopjes troost, aankomen aan de romantische Strasse in Rothenburg o/d Tauber in het hotel “Zum Rappen”. Gezellig
souper en voor wie wil.. rond 21.30 uur de Nachtwacht...
• D o n d e r d a g ve r t r e k k e n w e d a n n a a r B e l g i ë , e e n a f s c h e i d s d i ner in Bingen, om hopelijk rond de klok van 20 à 20.30 uur (afhankelijk
van dr ukte op de weg) veilig thuis te belanden zodat we fam i l i e, v r i e n d e n e n ke n n i s s e n k u n n e n ve r t e l l e n wa t z i j , d e t h u i s bl i j vers, allemaal hebben gemist... en hoeveel vrienden we hebben bijgekregen!

Telefonisch boeken bij Mariette Hautman 015/42 36 42 of gms 0478/20 58 59 of
Maes J.P. 015/41 06 05 of J. Stadaert 015/20 48 78.
Schriftelijk inschrijven metr inschrijvingsformulier in deze “REPORT” januari 2010.

REISSOM:
€1.150 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: De inschrijving gebeurt met het inschrijvingsformulier dat in de REPORT
2010/Nr 1 zal verschijnen. Samen met de inschrijving moet het voorziene voorschot betaald worden. Dan pas is de
inschrijving officieel. Elke medereiziger is betalend lid zijn van de IRSCB vzw zijn, lidgeld 2010 voldaan (25 Euro).
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten vóór 20 februari 2010 op rekeningnummer IBAN: BE39 9794 3564 7819 & BIC:
GEBABEBB van I.R.S.C.B. vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen. Voor de betaling van het saldo ontvangt u een schrijven
van onze club ontvangen. Door het betalen van het voorschot, bevestigt dit dan pas uw officiële inschrijving.

ZEER BELANGRIJK BERICHT
Vanaf 01-01-2010 worden de bankrekeningnummers in gans Europa aangepast. Hieronder onze bankrekeningnummers in gebruik:
1. Voor de CONCERTEN
: 001-4778596-64 wordt dus > IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB
2. Voor alle andere betalingen : BRUNCH - LIDGELD - BAL - GALA DINER - PROSIT WIEN:
		
: 001-5210633-63 wordt dus > IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
BEWAAR DEZE NUMMERS ZORGVULDIG.			
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 en we hebben ook een “webmaster” 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 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.

Onze geplande activiteiten in 2010
zaterdag 6 maart
zondag 7 maart
25 april 2010
2 t/m 10 juni 2010
29 augustus 2010
17 oktober 2010
20 en 21 nov. 2010
12 december 2010

GRÜSSE AUS WlEN 31.
Om 16 uur
GRÜSSE AUS WlEN 31.
Om 15 uur
PROSIT WlEN, onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
Onze jaarlijkse verenigingsreis naar Wenen & Praag
Onze jaarlijkse BRUNCH in Ter Roest-Buggenhout
Onze jaarlijkse WIENER DANSNAMIDDAG in De Basiliek te Edegem
Ons 3de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
Ons prachtig KERST- en NlEUWJAARSDINER in het ‘s Graevenhof te Schilde

Lees aandachtig ons clubblad REPORT. Daar komen alle details in voor die activiteiten.

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

op ZONDAG 25 APRIL 2010 - 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 of IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
van I.R.S.C, Befferstraat 17, 2800 Mechelen,
Tel. 015/20 48 78, fax 015/42 24 57 of tel. 015/32 37 56, fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91 of irsc@skynet.be
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INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 31”
op ZATERDAG 6 MAART 2010 om 16 uur
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................... Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ........................................................................................................................ Telefoon: ..................................................................................
Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 001-4778596-64 of IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat
17, 2800 Mechelen.

06/03/2010 om 16 uur ........................................ kaarten x €44,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €34,00) incl. reservatie
Ik stort tevens €12,00 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 Gent (Afrit Gentbrugge E17 onder viaduct Brusselsestwg)
O Mechelen (Station)		
O Kortrijk (Oprit Oost)
O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola) O Scherpenheuvel (Boemelke) O Waregem (Flanders Field)		
O Meulebeke (Goethalsplaats - standbeeld)
O Aarschot (Kristus Koningkerk)

Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • Tel. 015/20 48 78 • irsc@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 31”
op ZONDAG 7 MAART 2010 om 15 uur
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen

Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................... Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ........................................................................................................................ Telefoon: ..................................................................................
Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 001-4778596-64 of IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat
17, 2800 Mechelen.

07/03/2010 om 15 uur........................................ kaarten x €44,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €34,00) incl. reservatie
Ik stort tevens €12,00 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 Gent (Afrit Gentbrugge E17 onder viaduct Brusselsestwg)
O Mechelen (Station)		
O Kortrijk (Oprit Oost)
O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola) O Scherpenheuvel (Boemelke) O Waregem (Flanders Field)		
O Meulebeke (Goethalsplaats - standbeeld)
O Aarschot (Kristus Koningkerk)

Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • Tel. 015/20 48 78 • irsc@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen & Praag”
van 2 tot en met 11 juni 2010
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 (€1.300p.p.)
O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€1.150p.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. volgt van I.R.S.C., Befferstraat 17 te 2800 Mechelen bij de
inschrijving. Rekeningnummer IBAN: BE39 9794 3564 7819 & BIC: GEBABEBB
Handtekening,
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van de uitnodiging tot betaling hiervan.
p.s. geboortedatum vermelden aub voor reis/bijstandverzekering!!!
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57 • Gsm 0473/78 12 13 • Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
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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.

‘t PREUVERKE

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!

DELICATESSEN

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

Wij kunnen het vast goed met elkaar vinden.

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

RESTAURANT

Vastgoed Verschueren bvba
Tel. 015/21 21 21
Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen
HOTEL

TRAITEUR

De Basiliek

bvba

Hovestraat 69, 2650 Edegem • Tel. 03/457 03 69
Trooststraat 20-22, 2650 Edegem • Tel. 03/457 00 17
hotel@debasiliek.be • Fax 03/458 23 70

Verantw. Uitg. Mevr. Standaert, Voorzitter I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
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