
Internationale Robert Stolz Club België presenteert 
voor de EERSTE maal in onze 39-jarige geschiedenis gaan wij
in 2008 ook te MECHELEN een DUBBEL-CONCERT geven.

ZATERDAG 15 NOVEMBER 2008 om 16 uur
ZONDAG 16 NOVEMBER 2008 om 15 uur

Stadsschouwburg Mechelen, Keizerstraat 3

WIENER PARADE VII
Groot benefiet concert

En dit jaar ook een extra voor de inschrijvers van Wiener Parade VII
Normaal treden er 3 solisten op in Mechelen. Dit jaar hebben wij er opnieuw een 4de weerhouden.

Teun Michiels, tenor en stadsbeiaardier van Diest, hierdoor wil de Internationale Robert Stolz Club 
België tegemoet komen en zijn bijdrage leveren aan solisten van bij ons.

met het Belgisch Promenadeorkest o.l.v. André WALSCHAERTS
met Joke CROMHEECKE, sopraan, België

Antoaneta MINEVA, sopraan, Bulgarije-Wenen
François JACOBS, bariton, België
Teun MICHIELS, tenor, België

Presentatie: René VANDERSPEETEN
Station Mechelen, Nekkerspoel op 200 meter afstand van Stadsschouwburg.

Prijzen: 34,00  -  Lidgeldbetalende leden 29,00

Bestelling: Alleen SCHRIFTELIJKE bestellingen worden aangenomen met bijgevoegd inschrijvingsformulier te sturen 
naar: Mevr. Standaert, INT. ROBERT STOLZ CLUB BELGIË vzw, BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN,

Tel. 015/20 48 78, Fax 015/42 24 57, Gsm 0473/78 12 13 en storting op rekening nr. 001-4778596-64.
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!
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Bestuursmededelingen
Beste Robert Stolzclubleden, 

Nu naderen wij snel ons jubileumjaar. 
Zoals U reeds wist zullen wij het veertigjarig bestaan van onze club met zijn allen mee vieren in 2009. Er zijn heel 
wat grootse zaken gepland. Met deze willen wij jullie reeds een voorsmaakje geven van dit “menu”. Vooreerst is het 
ons 30ste GRÜSSE AUS WIEN dubbel-concert in de SINGEL te Antwerpen. Wij geven op 15 MAART 2009 de 2 
concerten op één en dezelfde dag. Een matinée-concert om 15 uur en een avondconcert om 20 uur. Telkens in 
de BLAUWE ZAAL. Als alles normaal verloopt zullen wij u ALLEN een glaasje schuimwijn aanbieden VOOR elke 
opvoering. Kom dus zeker op tijd!! 
Wij hebben een groot symphonisch orkest uitgenodigd: “DIE BERGISCHE SYMPHONIKER”. Dit is het huis-
orkest van de Duitse steden Solingen en Remscheid. Met 60 muzikanten. Onze trouwe dirigent André Walschaerts 
zal dit alles leiden. 
Dagmar HESSE en Judith HOFFMANN zullen onze Duitse sopranen zijn. Dominik WORTIG is de Duitse te-
nor en Ernst Daniel SMID onze Nederlandse bariton. U weet wel: de man van de Nederlandse TV: “UNA VOCE 
PARTICULARE”. Alle 4 om “U” tegen te zeggen.
In Mechelen brengen wij op 20 september 2009 een “onuitgegeven Robert Stolz-jubileumconcert” in de kerk van 
Sint-Alexius & Catharina. Ook wel de “Begijnhofkerk” genoemd. Een van de mooiste, zoniet de mooiste, kerk van 
Mechelen en ver daarbuiten. In 2009 zijn er grootse feesten in Mechelen, daar de stad dan de viering plant van “450 
jaar Mechelen als aartsbisdomstad”: Dit wordt genoemd ”STADSVISIOENEN”. Daar wij dat reeds zeer vroeg 
wisten, waren wij iedereen te vlug af en is die kerk reeds in 2007 gehuurd. Daar brengen wij 2 Weense topsolisten 
naar Mechelen: een sopraan en een tenor. Dit wordt “enig”! Wees er op tijd bij. 
Wij sluiten dan in MECHELEN af met een 2de groots dubbel-concert in de stadsschouwburg. Dit zal traditiege-
trouw doorgaan in de maand november 2009. Deze datum is nog niet bepaald, aangezien wij dit niet zo vroeg mogen 
aanvragen aan de stadsdiensten. 
Wij zullen U zeker op tijd alle details daarvan bezorgen via onze normale weg: de REPORT. 
U bemerkt, beste Robert STOLZ vrienden, dat er stevig gewerkt wordt in uw bestuur. Geef hen ook uw vertrouwen 
door aanwezig te zijn op de geplande activiteiten. U ziet dat uw “lidgeld-bijdrage” meer dan welkom is. 
Aarzel niet, het is nog niet te laat en schrijf uw lidgeld over. 
Een oprechte groet aan jullie allemaal en een echte dank voor alles. Jullie zeer genegen bestuur.

I.R.S.C.B. vzw bestuur 
_________________________________________________________

In Mechelen bestaat er een “cultuurprijs” die om de 2 jaar wordt uitgereik aan personen of verenigingen van 
Mechelen die zich “verdienstelijk” hebben opgesteld en wat bijbrengen voor de stad op cultureel gebied. 
Deze cultuurprijs noemt: ”De Mechelsen Iemer”. Allusie op de Mechelaars die de maan gingen blussen, die 
op de toren scheen, met “emmertjes” water. Vandaar de bijnaam voor de Mechelaars: De Maneblussers. 
Dit jaar had onze secretaris, René Van Eyken, onze kandidatuur ingediend bij de cultuurraad van de stad. Er 
waren meer dan 30 inschrijvingen. De Int. Robert Stolzdub, uw club, was bij de 4 genomineerden.

I.R.S.C.B. vzw bestuur

Uw club, de Internationale Robert Stolz Club België, viert in 2009 haar 40-jarig bestaan! (zie blz. 2)

             1969   2009

40-jarig bestaan IRSCB vzw
30 jaar Grüße aus Wien in Antwerpen

10 jaar Wiener Parade in Mechelen
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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, €10,00
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!!!

Uw club, de Internationale Robert Stolz Club België, viert in 2009 haar 40-jarig bestaan! (zie blz. 2)

Onze volgende activiteiten:

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.
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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.

Uw club, de Internationale Robert Stolz Club België, viert in 2009 haar 40-jarig bestaan! (zie blz. 2)

BESTUURSMEDEDELING

Via onze gewezen onder-voorzitter, de Heer Willy Cosijns, vernemen wij het overlijden
op Sinksen-maandag, van een trouw lid onzer club: nl. 

de heer Paul BEKE
Hij was 84 jaar oud geworden. 

Via deze weg betuigt gans ons bestuur zijn innige deelneming aan, mevrouw Beke-Gatzen, zijn echtgenote, 
en gans de familie. 
De heer Paul BEKE was reeds lid van de club ten tijde van Mark Standaert, onze stichter. Hij was vele jaren een trouwe deelnemer 
aan onze concerten en onze Wenen-reizen. Hij woonde vele jaren aan de boorden van de Leie te Sint-Martens Latem, waar hij 
een der mooiste tuinen had van zijn geliefd dorp. Dit was zijn “verwezenlijkte droom” alsook zijn “trots”. 
Wij zullen hem gedenken als een trouw, sociaal en edel mens, geliefd door iedereen.

Het Bestuur I.R.S.C.B. vzw
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Verslag Grüsse aus Wien 29 van 12 & 13 april 2008

Beste Clubvrienden, 
als men weg is van de muziek van Robert Stolz, dan is een concert als “Grüsse aus Wien” een godsgeschenk. Maar 
om daarvan te kunnen genieten, dienen eerst heel wat inspanningen geleverd waarvoor de faam en ervaring van 
een vereniging als uw club vereist zijn. Als vriend van uw secretaris René Van Eyken, genoot ik het voorrecht het 
gebeuren onlangs te mogen aankondigen via de lokale radio Randstad. Tijdens de uitzendingen werd een aantal 
vrijkaarten toegekend aan dankbare luisteraars die een correct antwoord konden geven op vragen over het leven van 
de grote meester. Maar niets gaat natuurlijk boven het beleven van dit feestelijk concert zelf. Meegenieten begint 
feitelijk reeds vanaf het ogenblik dat men met zijn programmaboekje in de hand zijn knusse en genummerde zetel 
opzoekt in afwachting dat de vertrouwde akkoorden eindelijk de Blauwe Zaal ingestuurd worden. Het daarop volgend 
muzikaal festijn is niet te beschrijven, men kan het enkel ondergaan. Het is een weldaad dat uw club aan haar leden 
en sympathisanten dit concert kan aanbieden. Toen ik bij het buitengaan toevallig mevrouw de voorzitter ontmoette 
en ze mij vroeg :’Wat vond u ervan ?”, lag het antwoord voor de hand: 
“Gefeliciteerd voor een paar zalige uren en ... doe zo voort.” 

Clément Rochette 
_________________________________________________________

Verdienstelijk lid in de kijker: Antoon Vollemaere uit Mechelen

Hij werd in Antwerpen geboren, gaf les in Rwanda en Burundi in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwer-
king. Hij kwam terug naar Mechelen waar hij Renilde huwde, legde zich toe op de Mayacultuur die hem nooit losliet, 
schreef 34 boeken, het 35ste staat op stapel - een soort verzamelwerk - en 160 wetenschappelijke bijdragen ... 
Hij verslond alle boeken aangaande Egypte en haar hiërogliefen en kwam zo bij het Mayaschrift terecht. Wiskunde 
en tekenen waren zijn troeven om dat schrift te ontcijferen. Hij heeft drie ontdekkingen gedaan: ontcijferen van het 
Mayaschrift, het land van de Azteken, Aztlan, gelokaliseerd langsheen de Coloradorivier in Utah en de kalenderkwes-
tie uitgeklaard (zijn berekening van ongeveer 600 zon - en 3.000 maaneclipsen geeft aan dat de Maya-kalender is 
gestopt op 12 december 1546 ... (niet op 12 december 2012). Ondanks de onderwaardering vanuit wetenschappelijke 
hoek, geeft Toon het niet op. Hoogtepunten zijn: twee doctoraten aan de Sorbonne te Parijs en het staatsdoctoraat in 
de Wijsbegeerte en Letteren... Wij wachten vol spanning op z’n 35ste boek. 

Bron: Gazet van Antwerpen 31/03/2008
_________________________________________________________

Bestuursmededeling

De sopraan Carla SCHROYEN, gekend van onze vorige concerten, geeft 4 concerten gebonden aan de jaargetijden. 
Ikzelf heb het lenteconcert bijgewoond: wonderbaar. Op 12 september geeft zij “MIDZOMERNACHT DROOM 
CONCERT” in de HOSTELLERIE ”LA BUTTE AUX BOIS” te Neerharen (Lanaken) in Limburg. Dit met een ALL 
IN DINER, van aperitief en amuses tot en met de koffie met friandises. Zeer selecte aangepaste wijnen. Aanvang 19 
uur tot middernacht ongeveer. 
Reserveren kan tot 31 augustus op tel 014/65 21 61 of e-mail: vzwsportenmuziek@yahoo.com 
René VAN EYKEN-IRSCB vzw- bij bestelling, vertel erbij dat u lid bent van de Robert Stolz Club. Carla Schroven 
zal ook te beluisteren en te bewonderen zijn op ons Gala-Diner van 14/12/2008.

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 ver-
mindering 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-di 
 ner. 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 verantwoor-
delijkheid 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.

Het Bestuur I.R.S.C.B. vzw

Uw club, de Internationale Robert Stolz Club België, viert in 2009 haar 40-jarig bestaan! (zie blz. 2)
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Kerst- en Nieuwjaarsdiner
‘s GRAEVENHOF, Turnhoutsebaan 439-445, 2970 SCHILDE

op ZONDAG 14 DECEMBER 2008
Ons traditioneel Kerst- en Nieuwjaarsdiner gaat ook dit jaar door in “het ‘s Graevenhof” te Schilde. Dit statig pand ligt even buiten 
het centrum van Schilde. De architectuur van het ‘s Graevenhof is gebaseerd op deze van Louis XIV. Als u daarbij het salonorkest 
van Walter Van der Smissen rekent dat samen met de sympathieke Carla Schroyen ons op een begeesterende wijze in eindejaars-

stemming zal brengen, dan mag U dit festijn zeker niet missen. En dit jaar ook willen wij onze trouwe leden EXTRA
VERWENNEN met een EXTRAATJE. Ons Gala-Diner zal geopend worden op een zeer originele manier:

nl. met «BALLET» door Stichting Klassieke Dans (Sint-Niklaas). Een rede temeer om er zeker bij te zijn: inschrijven dus!!!

AANDACHT!!! Deuren gaan open om 12u50 stipt !!!  •  PROGRAMMA
Vanaf 13 uur: ONTVANGST van de DEELNEMERS

Aperitief met hapjes
uit onze koude en warme keuken


Terrine van eend en fazant op spiegel van consommé, 

Cumberlandsausje, warme dikke briochetoast


Lasagne van spinazie met tarbot en zeetong,
belegd met rivierkreeftjes en overgoten

met coulis van garnaal


Sorbet maison


Filet van eend met salie en rozemarijn,
winterboeketje van verse groentjes, gecarameliseerde 

appeltjes en sausje van groene pepers


Amandelflensjes met gratin van renettes
& caramel van koffie


Mokka- en theesoorten met zoetjes

(dranken tijdens diner inbegrepen)

Om 19u45: “Sag beim abschied leise Servus”   Terug met autocars.

Alles muzikaal omlijst door het Salonorkest van

Walter Van der Smissen
met tevens dansgelegenheid

zang Carla SCHROYEN
 

DEELNAME IN DE KOSTEN: 87,00 per persoon
Tafels van 10 PERSONEN!

________________
Er zullen autocars ingelegd worden zoals elk jaar

mits voldoende belangstelling.

LUXE AUTOCARS (10,00) vanuit Mechelen Station NMBS
Antwerpen Crown Plaza • Berchem Station kant Post

Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.

Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 1 december 2008.
Ook de betalingen moeten op deze datum binnenzijn. Vanaf 7 december 2008 kunnen geen 

terugbetalingen meer uitgevoerd worden, wat ook de reden is.
Schriftelijke bestelling: Mevrouw Standaert, Internationale Robert Stolz Club België,

Befferstraat 17, 2800 Mechelen en storting op nr. 001-5210633-63.
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!

Zij die graag in groep komen dienen dit te vermelden. Breng uw vrienden mee.
De beste gelegenheid om lid te worden van onze vereniging.

INSCHRIJVINGSFORMULIER “BRUNCH”
ZONDAG 24 AUGUSTUS 2008 om 12 uur (Aandacht a.u.b. 12 uur)

• Overschrijven op rekening 001-5210633-63 van en zenden naar I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!

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 ................. = ................................................  Handtekening,
Ik neem de autocar te   O Berchem station (kant Post) 10u45 
(O schrappen wat niet past)  O Crown Plaza, G. Le Grellelaan 11u00 O Mechelen (Station) 11u30 
Autocar: 10,00 x ................. = ............................... Inschrijven en betalen vóór 15 augustus 2008!



BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”
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
van I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!
Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/42 24 57  •  Gsm 0473/78 12 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “WIENER PARADE VII”

ZATERDAG 15 NOVEMBER 2008 om 16 uur - Stadsschouwburg Mechelen
TE ZENDEN NAAR I.R.S.C., BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN - tel. 015/20 48 78

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

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

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

wenst ..........................................  kaarten aan 34,00 en/of .......................................... kaarten aan 29,00 (Lidgeldbetalende leden 2008).

Ik stort ..........................................  op rekeningnr. 001-4778596-64 Handtekening,
van I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!
Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/42 24 57  •  Gsm 0473/78 12 13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “WIENER PARADE VII”

ZONDAG 16 NOVEMBER 2008 om 15 uur - Stadsschouwburg Mechelen
TE ZENDEN NAAR I.R.S.C., BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN - tel. 015/20 48 78

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

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

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

wenst ..........................................  kaarten aan 34,00 en/of .......................................... kaarten aan 29,00 (Lidgeldbetalende leden 2008).

Ik stort ..........................................  op rekeningnr. 001-4778596-64 Handtekening,
van I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!
Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/42 24 57  •  Gsm 0473/78 12 13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “KERST- & NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 14 DECEMBER 2008 om 13 uur  - ‘s Graevenhof Schilde

te betalen en terugzenden voor 1 december 2007 naar I.R.S.C., BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN

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

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

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

neemt deel aan het Kerst- & Nieuwjaarsdiner in het ‘s Graevenhof te Schilde op zondag 14 december 2008 met ................. pers.
Samen aan tafel met ......................................................................................................................................... (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
O Wij nemen de autocar te: O Antwerpen (Crown Plaza)  -  O Mechelen (Station)  -  O Berchem station (Post)  -  O ................................................

 Ik stort ...................................................................... als deelname in de kosten. Handtekening,
 87,00 per persoon   •  +10,00 per persoon voor de autocar 
 op rekening nr. 001-5210633-63 van I.R.S.C., Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
 Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving of minimum binnen de 14 dagen aub!!!!
 Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/42 24 57  •  Gsm 0473/78 12 13  
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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

Programma Lyrica Gent
Zondag 30 november 2008 om 15 uur

Kon. Muziekconcertvatorium (Hoogpoort 64 te Gent)

“IN CONCERT”
Nicolas CHRISTOU (bas-bariton) en vrienden

Fragmenten uit La Bohème, La Tosca, Rigoletto, Otello, Don 
Carlos, Le Cid, Lucia di Lamintemoor, e.a.

Zondag 1 februari 2009 om 15 uur
Vlaamse Opera (Schouwburgstraat 3 te Gent)

“VIKTORIA UND IHR HUSAR”
Operette in 3 bedrijven van Paul Abraham

Libretto van Alfred Grünwald & Fritz Löhner-Beda

Reservaties: Uitbureau Gent Free-Time
Kammenstraat 19, 9000 Gent, 09/233 77 88 - www.uitbureau.be

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


