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Internationale Robert Stolz Club België presenteert
in 2009 ook te MECHELEN een DUBBEL GALA CONCERT op

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2009 om 16 uur en
op ZONDAG 15 NOVEMBER 2009 om 15 uur
in de Stadsschouwburg te Mechelen, Keizerstraat 3

WIENER PARADE VIII
En dit jaar ook een extra voor de inschrijvers van Wiener Parade VIII
Normaal treden er 3 solisten op in Mechelen. Dit jaar hebben wij er opnieuw een 4de weerhouden,
nl. Glenn Desmedt, bariton (winnaar van Una Voce Particolare, Nederland) en hierdoor wil de Internationale Robert Stolz Club België, tegemoet komen en zijn bijdrage leveren aan jonge solisten van bij ons.

Glenn DESMEDT

Marta BERETTA

Wolfgang VEITH

Ljiljana WINKLER

André WALSCHAERTS

René VANDERSPEETEN

Bariton

Mezzo sopraan

Tenor

Sopraan

Dirigent

Presentator

met het Robert Stolz Promenadeorkest o.l.v. André WALSCHAERTS
met Wolfgang VEITH, tenor, Wenen
Marta BERETTA, mezzo sopraan, Italië / België
Ljiljana WINKLER, sopraan, Duitsland
Glenn DESMEDT, bariton, België
Presentatie: René VANDERSPEETEN
Station Mechelen, Nekkerspoel op 200 meter afstand van Stadsschouwburg.
Prijzen: 35,00 - Lidgeldbetalende leden 29,00
Bestelling: Alleen SCHRIFTELIJKE bestellingen worden aangenomen met bijgevoegd inschrijvingsformulier te sturen
naar: INT. ROBERT STOLZ CLUB BELGIË vzw, BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN,
Tel. 015/32 37 56, Fax 015/32 38 26, Gsm 0477/20 76 91, irsc@skynet.be, Tel. 015/20 48 78
en storting op rekening nr. 001-4778596-64. Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN
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op ZONDAG 30 AUGUSTUS 2009 om 12 uur
organiseren wij voor de 11de 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 015/32 38 26 - Gsm 0477/20 76 91 - Tel. 015/32 37 56
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.

OPROEP AAN ONZE LEDEN
Beste vrienden, na het groot succes van onze 30ste Grüsse aus Wien in deSingel te Antwerpen en dit voor onze 40ste
verjaardag, is een inspanning meer of minder, zeker op zijn plaats om ook te Mechelen er alles aan te doen.
Wij rekenen daarvoor op jullie allemaal om maximaal ons GALA ROBERT STOLZ CONCERT van 20 september in
de Begijnhofkerk te Mechelen te steunen. Nooit eerder hebben wij solisten van dat niveau naar Mechelen uitgenodigd.
Breng jullie vrienden en kennissen mee. DIT MOET EEN TOPPER WORDEN!!!
Wij rekenen op jullie. Bedankt!!!!
Het bestuur

Overlijdensbericht
Wij hebben de plicht U te melden dat een zeer trouw lid op 2 april 2009 overleden is.

Petronella (Nelly) BROUNS

uit Tessenderlo. Zij heeft de ouderdom van 93 jaar bereikt. De laatste jaren kon zij aan
onze activiteiten niet meer deelnemen gezien haar ouderdom. Zij is de zuster van Bertha
Brouns (Antwerpen) die ook een trouw lid is.
Het bestuur heeft zijn deelneming betuigd aan de familie.
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DE INTERNATIONALE
ROBERT STOLZ CLUB BELGIE vzw
stelt voor
een onuitgegeven Robert Stolz concert
dit ter gelegenheid van het 40 -jarig bestaan 1969-2009

Op zondag 20 september 2009 om 15 uur

speciaal jubileumconcert
m.m.v.

Terumi Shima
coloratuur-sopraan
Tokio - Japan

Sebastian
Reinthaller

presentatie

Robert Stolz salonorkest o.l.v.

André
Walschaerts

Connie Neefs

tenor ~ Wenen

Begijnhofkerk ‘Sint-Alexius & Catharina’

carrefour

Nonnenstraat te Mechelen

Inkom: 29,00 - Lidgeldbetalende leden 23,00
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving!!!
Bestelling: Inschrijven met bijgevoegd inschrijvingsformulier te verzenden naar I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel. 015/32 37 56,
gsm 0477/20 76 91, tel. 015/20 48 78 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!
Deuren open vanaf 14 uur.

.. “enig” en niet te “missen”..
Belangrijke mededeling
Gezien het uitzonderlijk kader voor ons
Jubileum Robert Stolzconcert in de
BEGIJNHOFKERK, kunnen wij de kaarten
NIET NUMMEREN.
Dit is zeer gebruikelijk voor “kerkconcerten”.
Aanvang te 15 uur en de deuren gaan open
om 14 uur. De eerst aangekomenen,
hebben dan ook de beste keuze.
Het bestuur.

>>>>>>>>

>>>>

Begijnhofkerk ligt aan einde van de afrit “MechelenNoord” van de E19. Nog slechts 100 m daar vandaan.
Op 200 m van parking Carrefour.

Begijnhofkerk te Mechelen per OPENBAAR VERVOER
Op vraag van verscheidene leden kan men de Begijnhofkerk bereiken vanaf het
CENTRAAL STATION (NMBS) te Mechelen met:
Lijn 6 > Industrie Noord : Afstappen halte NOKERSTRAAT
			
‘s Zondags is er één bus per uur ± 11.30/12.30, 13.30
			
Vertrek aan station zelf > rechts van de uitgang
____________________________________________________________________
Lijn 500 > A’pen/Rumst/Boom : Afstappen halte NOKERSTRAAT
				
‘s Zondags is er één bus per uur
De opgegeven uren zijn bij benadering. Begin september veranderen de uren. info:
www.delijn.be of 070/220.200. Duurtijd van station tot halte Nokerstraat ong. 10
minuten. Vraag desnoods aan de chauffeur waar je juist moet afstappen. Vanaf
halte Nokerstraat is het ong. 200 m. De “Katelijnestraat” in en de 1ste straat rechts
tot aan de kerk. (door het Mechels Begijnhof).
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert voor U op

ZATERDAG 17 OKTOBER 2009 om 20 uur

in onze nieuwe en betere bereikbare locatie Feestzaal van Hotel De Basiliek,
Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) te 2650 Edegem
haar

38

ste

Weense Balnacht
bij Robert Stolz
Een unieke dansavond voor oud en jong
m.m.v. het gekende ensemble

Frank MORTIERS
& Jef BAETENS

vioolbegeleiding

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: €12,00
Lidgeldbetalende leden: €10,00
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving

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.
Contante betaling bij de bestuursleden of door storting op rekeningnummer
001-5210633-63 van Internationale Robert Stolz Club België, Befferstraat 17,
2800 Mechelen.
Bussen vanuit Antwerpen; 32, Rooseveltplaats Perron 53
Mevrouw Standaert, tel. 015/20 48 78,
en
bussen
190 - 191 - 192 - 193 - 194 & 195 naar Kontich Rooseveltplaats
fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91, tel. 015/32 37 56.
Perron 43 > afstappen gemeentehuis Edegem vlakbij de zaal.

Verslag 28 ste Prosit Wien van zondag 26 april 2009 in de Basiliek te Edegem
Deze nieuwe lokatie, de feestzaal van de basiliek, is een schot in de roos.
De ruime receptiehal bood de gelegenheid om het aperitief te nuttigen en sierlijk de feestzaal binnen te treden. Met 164 deelnemers zaten we gezellig en comfortabel aan tafel in de grote zaal en waren we in feestelijke lentestemming. Het Diner Dansantensemble van Frank Mortiers met vioolbegeleiding van Jef Baetens en gitaar + zangbegeleiding van Nest Adriaenssens maakte
de feeststemming compleet.
Onweerstaanbaar lokten ze ons naar de dansvloer. Jef deed er nog een schepje bovenop door met zijn viool onze oren te komen
strelen aan tafel! Het diner verliep in de perfecte stijl en het menu was tot in de puntjes verzorgd en superlekker.
De ijstaart, met chocoladeopschrift “40 jaar Robert Stolz Club” was een waarachtig pronkstuk.
René Van Eyken heeft dan ook terecht in ons aller naam het culinair personeel gefeliciteerd, wat een staande ovatie meebracht.
We voelden ons gelukkig als lid van de Robert Stolz club en danken met fierheid het bestuur voor de fijne namiddag.		
							
Jeannine Van der Veken en Pierre De Lille
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Verslag van de uitstap naar Zwolle (Nederland) van 29 maart 2009
Als kunstminnaars en zelf kunstbeoefenaar, willen wij onze indrukken weergeven over de reis naar Zwolle in Nederland. Samen
met mijn vrouwtje maakten wij toen een daguitstap om naar de operette “Venus in Seide” te gaan zien op zondag 29 maart. Wat
ons opviel op de autobus, en later toen we een sanitaire stop maakten, was de vriendelijke en familiale sfeer tussen alle kunstminnende mensen. Wel is waar kenden de meeste mensen elkaar, maar dan zal het wel een gelukkig weerzien voor de meeste betekend
hebben. De vier uren dat we op de bus hebben doorgebracht verliepen heel ontspannend en we genoten van de heel aangename
omgang en de vriendelijke mensen. De operette van Robert Stolz vonden we een streling voor het oog en een genoegen voor
het oor. De kleurlijke voorstelling, van het derde bedrijf vooral, was gewoon fantastisch te noemen. De beroemde woorden van
Einstein “Kunst maakt de gelukkigen blij, bekoort de ongelukkigen en veredelt iedereen die in haar nabijheid komt’ kan hier
zeker worden toegepast.
Daarom willen wij de initiatiefnemers, die het mogelijk maakten dat we deze voorstelling konden meemaken, van harte bedanken
voor hun toewijding en hun inzet, hetgeen er toe bijdroeg dat deze fantastische dag een succes werd.
Dank U wel!
									
Annemie en Gaston Froidbise

Kerst- en Nieuwjaarsdiner
‘s GRAEVENHOF, Turnhoutsebaan 439-445, 2970 SCHILDE

op ZONDAG 13 DECEMBER 2009
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 ensemble
Frank Mortiers & Jef Baetens (vioolbegeleiding) rekent dat samen met de sympathieke Carla Schroyen ons op een begeesterende
wijze in eindejaarsstemming 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 warme en koude keuken

Huisgemaakte foie van eend en kwartel,
gemarineerd lauwe appel en confit van uitjes

Zeelandse meervalfilets met risotto van groentjes,
zacht currysausje Madras

Sorbet maison

Filet van parelhoen uit “Bresse”
met winterse groentjes en dragonsausje

Normandische Tarte Tatin
met Calvados en vanille-ijs

Mokka- en theesoorten met zoetjes

Alles muzikaal omlijst door het Ensemble

Frank Mortiers & Jef Baetens (vioolbegeleiding)
met tevens dansgelegenheid

zang Carla

SCHROYEN

DEELNAME IN DE KOSTEN: 88,00 per persoon
Tafels van 10 PERSONEN!
________________
Er zullen autocars ingelegd worden zoals elk jaar mits voldoende belangstelling.
Voor alle inlichtingen van de Vlaanders > Mevr. Reyniers tel. 056/61 41 12
LUXE AUTOCARS (10,00) vanuit Mechelen Station NMBS
Antwerpen Crown Plaza • Berchem Station kant Post
Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.

(dranken tijdens diner inbegrepen)
Om 19u45: “Sag beim abschied leise Servus” Terug met autocars.
Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 1 december 2009.
Ook de betalingen moeten op deze datum binnenzijn. Vanaf 7 december 2009 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.
tel. 015/20 48 78, fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91, tel. 015/32 37 56
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
Zij die graag in groep komen dienen dit te vermelden. Breng uw vrienden mee.
De beste gelegenheid om lid te worden van onze vereniging.
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Verslag Grüße aus Wien 30
Zondag 15 maart 2009, was voor ons, een hoogtepunt, want de IRSC België vierde haar 40-jarige werking. Al bij het betreden
van de concertzaal de Singel, bemerkte wij, dat het een feestdag was. Wij werden ontvangen op een drink, ons aangeboden door
het voltallige bestuur. Niets dan vrolijke gezichten, iedereen was in feeststemming.
Bij de aanvang van het concert, verscheen onze voorzitster Mevr. Standaert op het podium met Dhr. Van Eyken. Deze laatste
gaf een overzicht van de 40-jarige werking van de IRSC België. Tevens werd, als hulde voor haar inzet, Mevr. Standaert in de
bloemen gezet.
En dan volgde het 30ste Grüße aus Wien-concert, een feest voor alle trouwe leden.
De liefde door deWeense muziek, in hier zeker benadrukt. Die Bergische Symphoniker olv Dhr. Walschaerts, zette haar beste
snaren in werking; om ons met strelende tonen in gedachte naar Wenen te verplaatsen. Op een gezellige wijze presenteerde Dhr.
Vanderspeeten het programma.
Gelukkig is Dhr. Michiels (tenor) beschikbaar gevonden, om de door ziekte geplaagde Dhr. Wortig te vervangen. Tesamen met
de andere solisten, bracht men ons voor de 30ste maal een prachtige Grüsse aus Wien-concert. Reeds nu kijken wij reikhalsend uit
naar het speciaal Jubileum-concert op 20 september 2009 in de Begijnhofkerk te Mechelen, hetwelk zeker onze verwachting niet
zal beschamen, de IRSC België kennende.
									
Frans Cotteleer

Bestuursmededeling
Wij willen iedereen bedanken die aanwezig was op onze PROSIT-WIEN in de mooie zalen van Hotel “De Basiliek” te Edegem.
Wij hebben nog nooit zoveel positieve reacties gekregen. Dit doet ons dus bevestigen dat we terug een mooie, comfortabele zaal
gevonden hebben met een zeer goede «service». Ons Wiener Bal in oktober zal daar ook plaatsvinden. Wij zijn er voor jullie allemaal en genieten eveneens van al het aangename dat dit ons kan geven.
Allen op post voor ons Wiener Bal!!!!
									
Het bestuur

Onze geplande activiteiten in 2009
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
de
14 en 15 nov. 2009 Ons 2 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.

Onze geplande activiteiten in 2010
6 en 7 maart 2010
25 april 2010
2 t/m 11 juni 2010
29 augustus 2010
16 oktober 2010
20 en 21 nov. 2010
12 december 2009

GRÜSSE AUS WlEN 31.
Om 15 uur en om 20 uur.
PROSIT WlEN			
Onze Diner-Dansant in De Basiliek te Edegem
Onze jaarlijkse Verenigingsreis
Onze jaarlijkse BRUNCH
in Ter Roest-Buggenhout
Ons jaarlijks WIENER BAL
in De Basiliek te Edegem
de
Ons 3 dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
Ons prachtig KERST- en NlEUWJAARSDINER in het ‘s GRAEVENHOF te SCHILDE.

INSCHRIJVINGSFORMULIER “BRUNCH”
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2009 om 12 uur

• Overschrijven op rekening 001-5210633-63 van en zenden naar I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • Tel. 015/32 37 56
Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: .......................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ...............................................
Postnummer: ......................... Gemeente: .................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................................
schrijft in met .......................................... personen. €50,00 x ................. = €................................................
Ik neem de autocar te
O Berchem station NMBS (oud Postgebouw - Borsbeek brug Singel) 11u00
(O schrappen wat niet past)
O Mechelen Station NMBS 11u30
Terug bus 17u30
Voor inlichtingen voor de Vlaanders Mevr. Reyniers tel. 056/32 37 56
Autocar: €10,00 x ................. = €...............................
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Handtekening,

BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”
ZATERDAG 17 OKTOBER 2009 om 20 uur - Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22 (gemeenteplein), 2650 Edegem
Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: ......................... Gemeente: .................................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
wenst ........................................ kaarten aan €12,00 en/of ......................................... kaarten aan €10,00 (Steunende leden 2009) voor de 38ste Weense
Balnacht in Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) te 2650 Edegem.		
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.
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • Tel. 015/32 37 56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “WIENER PARADE VIII”
ZATERDAG 14 NOVEMBER 2009 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 35,00 en/of .......................................... kaarten aan 29,00 (Lidgeldbetalende leden 2009).
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.
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • Tel. 015/32 37 56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “WIENER PARADE VIII”
ZONDAG 15 NOVEMBER 2009 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 35,00 en/of .......................................... kaarten aan 29,00 (Lidgeldbetalende leden 2009).
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.
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • Tel. 015/32 37 56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “KERST- & NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 13 DECEMBER 2009 om 13 uur - ‘s Graevenhof Schilde
te betalen en terugzenden voor 1 december 2009 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 13 december 2009 met ................. pers.
Samen aan tafel met ......................................................................................................................................... (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
O

Wij nemen de autocar te: O Mechelen (Station) - O Berchem station (Post) - O ................................................

Ik stort ...................................................................... als deelname in de kosten.
88,00 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.
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • Tel. 015/32 37 56
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Handtekening,

“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.

MEDEDELING AANDACHT!!!
1.

2.

Het 22ste REGA-CONCERT gaat door in de Elisabethzaal te Antwerpen op zondag 5 december 2009 om 20 uur. (ik herhaal 20 uur) VUURWERK met G.F. Händel
“IL FONDAMENTO” olv Paul DOMBRECHT.
Er worden werken gespeeld van Händel, Bach en Albinon. De prijs bedraagt e20. Indien u bestelt via ons (IRSC) dan krijgt
u e2 korting en kosten de kaarten slechts e18. Bestellen en betalen bij René Van Eyken - tel. 015/32 37 56 - gms 0477/20
76 91 of e-mail: rene.vaneyken@skynet.be en het bedrag storten op rekening van René Van Eyken 320-0941794-91, Dijle
3/6 te 2800 Mechelen. Kaarten worden per post opgestuurd.
U krijgt bovendien nog 3 drankbonnetjes om iets te drinken NA het concert. Wat de plaatsen betreft, hebben wij steeds voorrang in Rang CORBEILLE Vak D. Indien u PARTERRE wenst moet u het speciaal vermelden. Stel niet uit om te bestellen.
Nadien is het moeilijk om aan die plaatsen te geraken.
Voor de OPERETTE “DIE FLEDERMAUS” in het CC van Heist-op-den-Berg, daar gaan wij naartoe de 1ste zondag van
februari 2010. Wij hebben daar nog geen details over, maar ook daar gelieve u kenbaar te maken indien interesse. Want onze
volgende REPORT 2009/n°4 van oktober zal helaas TE LAAT ZIJN. Ook daar zullen wij “voorrang” hebben op alle andere
en krijgen ook een gunstiger prijs. Een verwittigd persoon is er “veel” waard!
Wij houden u op de hoogte per telefoon als wij alle gegevens hebben.

MERKWAARDIGE LEDEN van de Robert Stolzclub
Ons medelid Hugo VAN DE VOORDE, is redacteur en mede-auteur van een opmerkelijk boek over ”DE PERIODE 1945 TOT
HEDEN”. Aangezien het de grote gebeurtenissen en ontwikkelingen schetst van de betrokken periode, is het ook bijzonder
interessant voor senioren, die geleefd hebben in de decennia die in dit boek behandeld worden.
Het is een bijzonder fraai boek met veel kaarten, foto’s en dgl. Alles in kleur. HISTORIA 6 door Hugo Van De Voorde - Uitgeverij
Pelckmans/Kapellen aan e26,50.
Bestellingen via e-mail: hugovandevoorde@scarlet.be - Leden IRSC slechts e23,00.
Het bestuur

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

Vastgoed Verschueren bvba
Tel. 015/21 21 21
Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen
—8—

Daniels Printing Solutions 0476/60 28 38

