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Kerst- en Nieuwjaarsdiner
‘s GRAEVENHOF, 

Turnhoutsebaan 439-445, 2970 SCHILDE
op ZONDAG 16 DECEMBER 2007

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 Katrien Gallez ons op een
begeesterende wijze in eindejaarsstemming zal brengen, dan mag U dit festijn zeker niet missen.

Ook dit jaar willen wij onze trouwe leden VERWENNEN met een EXTRAATJE.
Ons Gala-Diner zal geopend worden op een zeer originele manier: nl. «BALLET» door Stichting Klassieke Dans

(Sint-Niklaas). Een reden 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


Samenspel van ganzenlever, gerookte zalm

en lauwe kwartel op een bedje van krokante sla met 
coulis van acacia en myrtillis


Tournedos van Noordzeekabeljauw, mousselineaard-
appeltjes van broccoli met julienne van prei en wortel


Sorbet maison


Gigot van lam, fijne flageolets, courgette en tomaat

met ratatouille van groenten


Huisgemaakt warm appelgebak met kaneelijs en 
“crème battu” met een vleugje Poire Williams


Mokka- en theesoorten met zoetjes

(dranken tijdens diner inbegrepen)

Om 19u45: “Sag beim Abschied leise Servus”   Terug met autocars.
Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 1 december 2007.

Ook de betalingen moeten op deze datum binnenzijn.
Vanaf 7 december 2007 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.
Zij die graag in groep komen dienen dit te vermelden. Breng uw vrienden mee. De beste 

gelegenheid om lid te worden van onze vereniging.

Beste Robert Stolzvrienden,

Wij dachten dat het de hoogste tijd was om toch wat nieuws te brengen betreffende ons trouw bestuurslid 
Mevr. Worms, met meisjesnaam JANSSENS Julienne. Wij hebben daar lang over nagedacht daar het toch 
een zeer droevig verhaal betreft. Wij, het bestuur van de club, hebben regelmatig contact met haar. Maar nu 
vonden wij toch dat we wat nieuws moesten brengen, niettegenstaande het niet zo positief is. 
Zij verblijft momenteel in RVT JOOSTEN- HOME: WILG,
Kapellei 131 te 2980 ZOERSEL-St. ANTONIUS BRECHT.
Kamer 608 en tel. van de afdeling: 03/384 56 62 
Wij hebben haar recent nog een bezoek gebracht. Zij babbelt wel goed, maar de zaken dringen niet allemaal 
door zoals het moet. Vandaar dat dit soms wat “haperend” verloopt. In elk geval herkent zij wel de personen 
die met haar praten en soms herinnert zij nog dingen van vroeger. 
U kunt haar bellen en met haar praten. Beter is nog even bij haar langs te gaan. Het zal haar enorm veel 
plezier doen. Voor de mensen van de streek: als u van SCHILDE komt is het voorbij het ‘s Graevenhof, waar 
ons Gala-Diner plaats heeft. Wat verder hebt u “De Toverfluit” aan de rechterkant van de baan en dan nog 
eens 350 meter verder een “BOWLING”. Daar, bijna rechttegenover (links van de baan), ziet u reeds het 
grote complex van RVT JOOSTEN. Eens binnen volgt u de plaatjes (aan het plafond bevestigd) WILG. Op 
het einde bijna van die zeer lange gangen moet u met de lift naar het 2de verdiep. Bij de verpleging vraagt u 
maar naar haar en zij begeleiden u naar de kamer. Wij danken jullie allemaal voor de bezorgdheid om haar. 
Nogmaals: bezoek haar eens. Voor haar schijnen de dagen nog langer te zijn dan normaal.                                                 
                Het bestuur.

P.S. Mogen wij nog vermelden dat inlichtingen en kaartverkoop die getrouw altijd bij Mevr. Worms 
besteld werden met evenveel zorg en zekerheid bij Mevr. Standaert, Befferstraat 17 te Mechelen kun-
nen besteld worden. Dank U.

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

Nieuws uit Wenen

De Heer Hans Stolz, familie van Robert natuurlijk, meldt ons dat een ongewoon
prachtig ”Robert Stolz-boek” is verschenen,
geschilderd door de Japanse kunstenares Nagomi Yamashita. 
Het bevat wondermooie beelden uit het leven van R. Stolz,
in de stijl van een fantastisch ‘realisme’.
Uitkijken in de betere boekhandel...

Ziehier enkele beelden uit het boek.

Alles muzikaal omlijst door het Salonorkest van

Walter Van der Smissen
met tevens dansgelegenheid

zang Katrien GALLEZ
 

DEELNAME IN DE KOSTEN: 85,00 per persoon
Tafels van 10 PERSONEN!

________________
Er zullen autocars ingelegd worden zoals elk jaar

mits voldoende belangstelling.

LUXE AUTOCARS (8,00) vanuit Mechelen Station NMBS
Antwerpen Crown Plaza • Berchem Station

Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.
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KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

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

               Dubbel-concert

André WALSCHAERTS
dirigent

Marc BRILLOUET
presentator

Willem van der HEYDEN
tenor

Marc MEERSMAN
bariton

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

Bibiana NWOBILO, sopraan (Nigeria-Wenen)

Willem VAN DER HEYDEN, tenor (België)

Marc MEERSMAN, bariton (België)

Ballet:
Linda BACLAINE, (België)

Simon VAN HEDDEGEM, (België)
Linda BACLAINE

ballet

Dirigent:
André WALSCHAERTS, (België)

(de dirigent die Helmut Lotti
begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:
Marc BRILLOUET

van Radio 2
programma Funiculi Funicula

Terumi SHIMA
coloratuur-sopraan

Bibiana NWOBILO
sopraan

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

met het Belgisch Promenadeorkest o.l.v. André Walschaerts,

ballet solisten Linda Baclaine en Simon Van Heddegem

Gesponserd door:

Hoe kunnen we
u helpen´

______________________________

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

Diest: Leuvense Poort  •  Aarschot: Kristus Koning kerk Mechelen: Station N.M.B.S.  •  Halle: Brandweerkazerne

Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola  •  Lier: Parking Carrefour   Gent: Sint-Pietersstation  •  Kortrijk: Oprit Oost

Scherpenheuvel: Boemelke   Aalst: Station  •  Waregem: Flanders Field  •  Meulebeke: Centrum

De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!!!
       
     

Prijzen: niet lidgeldbetalende-leden 42,00  -  jaarlijks lidgeldbetalende-leden 35,00
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving!!!

Bestelling:
Inschrijven met bijgevoegd inschrijvingsformulier te verzenden naar

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

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Ook in 2008 opnieuw een dubbel concert

“Grüsse aus Wien 29” 

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

en op ZONDAG 13 APRIL 2008 om 16 uur. 

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

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

moeten wij er nu reeds attent op maken dat het raadzaam is om NU in te schrijven. 
Het bestuur geeft aan onze leden voorrang van inschrijving tot 15 november daar we een

Barnumreclame opzetten zowel in Vlaanderen als in Nederland. 

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 
WEBSIDE beschikt. Sinds dit jaar hebben wij een “webmaster” kunnen
aantrekken die alles, op zeer professionele wijze, op onze webside
aanpast. Alle mededelingen daarop moeten eerst wel de goedkeuring
krijgen van het bestuur, wat logisch is. Ga eens kijken wat onze web-
side 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 moeten voorbereiden daarop.Wij vertrekken van NUL. D.w.z. niet denken
mijn email adres kennen ze al, neen. Geef ons een nieuw mailtje en alles is voor mekaar.
Wij danken u daarvoor.
HET BESTUUR.
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert voor U op

ZATERDAG 20 OKTOBER 2007 om 20 uur

in Feestzaal EXTRA TIME, Louisalei 24, 2660 Hoboken

haar

36ste 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.

Reuze tombola: 1ste prijs: gratis reis naar Wenen met I.R.S.C.
   in 2008 en waardevolle prijzen.

Deuren: 19 uur  -  Aanvang: 20 uur  -  Einde: 01 uur
Inkom niet leden: €10,00

Lidgeldbetalende leden: €9,00

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.

Er wacht U tevens een REUZE TOMBOLA.

Plaatsaanwijzing bij ingang zaal.

WIL U MET FAMILIE EN VRIENDEN
SAMEN ZITTEN, spreek dan tijdig af
of bestel uw plaatsen SAMEN bij het-
zelfde 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 2007.
Antwerpen: Tram 2 en 4 opstappen Centraal Station-metro Diamant

en afstappen aan de kerk Hoboken.

* 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

HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S
JUBILEA - SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN

VERGADERINGEN MET ONTBIJT, enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!!
GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

AUSTRIA FREUNDE presenteert:

Authentieke Tiroleravond
Zaterdag 17 november om 20 uur (deuren 19 uur)

Zaal Extra Time,
Louisalei 24, 2660 Hoboken

m.m.v. Musikkapelle Pinswang,
Trachtenverein en Tanzkapelle

“die Fidelen Loisachtaler”
en Ferienregion Reutte

Prijs: leden Austria Freunde 15,00, niet-leden 17,50
genummerde tafels

Info en reservatie op het secretariaat
tel./fax nr. 03/440 88 36 • gsm 0476/500 144

FORTIS

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

Hoe kunnen
we u helpen?´

20ste REGA CONCERT
Zaterdag 15 december 2007 om 20 uur
Koningin Elisabethzaal te Antwerpen
“Klanken uit het hoge noorden”

De FILHARMONIE samen met
Marie HALLYNCK (celliste) • Niklas WILLEN (dirigent)

Werken van Grieg, Rosenberg en Sibelius.

Kaarten: 20,00
Leden van Stolz Club betalen via
René Van Eyken slechts 17,00!

Bellen bij ontvangst Report anders is het te laat! 
+ afsluitend receptie inclusief + 2 gratis drankbonnetjes

tel. 015/32 37 56 of gsm 0477/20 76 91.
Stort het bedrag onmiddellijk bij uw bestelling op mijn 

rekeningnummer 320-0941794-91.
P.S.: Vroeger hield Mevr. Worms zich hiermee bezig.

Zelfhulpgroep Vrouwen helpen
elkaar vzw (Borstkanker)

Zondag 13 januari 2008 om 15 uur
(deuren 14u15)

Zaal Theatrium “Onder de Toren” te Mechelen

19de Proms Nieuwjaarsconcert
m.m.v. het symfonieorkest “de Lier”

o.l.v. Geert Baetens
Zang: Dominique Colémont

Reservatie op tel.nr. 015/33 03 70

ten voordele van v.z.w. “Vrouwen Helpen Elkaar” (Borstkanker)
Kaarten tegen 12,50 en 17,50

DE KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA DUFFEL
sluit haar 150-jarig jubileumjaar af met hun KERSTCONCERT in de kerk Sint-Martinus te Duffel op VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 om 

20 uur. De prachtige stem van Marc MEERSMAN begeleid dit alles. Kaarten bij René Van Eyken (IRSCB) 0477/20 76 91 • 10,00
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Reis Wenen  -  Bratislava  -  Burgenland
van 1 tot en met 9 juni 2007

Eindelijk kwam de dag waarop we met de Robert Stolzclub naar Wenen vertrokken. De kennismaking met onze 
reisgenoten verliep heel gemoedelijk.  Onderweg werd door onze reisleidster de nodige toelichting gegeven over een 
paar bezienswaardigheden, en op de tonen van Weense muziek zat de sfeer er meteen in.
Op onze weg brachten we een bezoek aan “Schloss Artstetten”  waarmee we onze geschiedeniskennis wat opfristen. 
In Wenen aangekomen met logies in “Hotel Favorita” werd ons een lekker diner aangeboden.  Maar … de avond was 
nog jong en onze reisgenoot Pierre kon de groep al van de eerste avond amuseren met zijn grapjes en zijn liedjes.
De bezoeken aan Wenen waren voor velen van ons een openbaring, zoveel moois in één stad.  We bezochten vele 
historische gebouwen, waar we soms sprakeloos stonden over hun schoonheid.  De grootste bibliotheek van de 
wereld, het Muziekverein wat iedereen wel kent van het nieuwjaarsconcert op televisie.  Hier kregen we de nieuwe 
ondergrondse concertruimte te zien waar de moderne architectuur in schril contrast stond met de pracht en praal van 
de grote zaal boven.
Schönbrunn met al zijn prachtige vertrekken mocht op dit lijstje niet ontbreken.  Hier woonden wij een wondermooi 
concert bij in de Oranjerie.
De volgende dag ging het met de boot over de Donau naar Bratislava, en, wij hadden de zon mee.  Iedereen was aan-
genaam verrast over de mooie historische gebouwen in deze voor ons toch onbekende stad.  In de oude stad heerste 
een heel gezellige sfeer.
Over het concert bij Hilda De Groot was iedereen het eens, gewoon fantastisch, wij zongen lustig mee met de melo-
dieën van bekende operettes.  Later op de avond was de “Heuriger Fürgassler” aan de beurt met lekker eten en veel 
wijn, wat de beentjes lichter maakte.  Er werd gedanst en veel plezier gemaakt op de tonen van leuke muziek.
Pierre zorgde weer voor de nodige ambiance …. en zingen dat die man kan!
Wenen achter ons latend ging het verder richting “Neusieglersee”.  In Eisenstadt bezochten wij nog het kasteel “Es-
terhàzy” en het geboortehuis van Haydn.  Na een kennismaking met het dorpje Mörbisch ging het in de namiddag per 
treintje naar de Neusieglersee waar we met de boot naar de overkant gingen.  Hier stonden de paardenkoetsen ons op 
te wachten voor een ritje door de Poesta.  De avond werd afgesloten met een lekkere barbecue op de boot, opgeluisterd  
met accordeonmuziek en er werd gedanst en gezongen tot we spijtig genoeg afscheid moesten nemen.
En … omdat mooie liedjes nooit lang duren is dit dan ook het einde van een prachtige en geslaagde reis waarbij wij 
vele nieuwe vrienden maakten.
Tot slot wil ik een dankwoord richten aan:
• het bestuur van de club om deze reis mogelijk te maken
• aan Mariette, onze reisleidster, die voor ons alles in goede banen heeft geleid
• en aan onze chauffeur, Leo, om ons veilig door alle verkeer en files te loodsen, ondanks dat zijn madammeke
   GPS hem regelmatig de verkeerde richting probeerde uit te sturen  
Nog een fijne thuiskomst voor iedereen en …. wij kijken al vol verwachting uit naar de volgende reis.
        AGNES SLAETS

Onze volgende activiteiten:

Zaterdag 20 oktober 2007  Weense Balnacht  Zaal Extra Time Hoboken
 Een groot orkest speelt ten dans... niet te missen.
Zondag 25 november 2007  Wienerparade  Stadsschouwburg Mechelen
 Groot benefiet concert. Niet te missen.
Zondag 16 december 2007  Kerst- & Nieuwjaarsdiner ‘s Graevenhof Schilde
 Een niet te versmaden diner, muzikaal omlijst met dansgelegenheid.

Verslag Brunch van 26 augustus 2007
Eind augustus betekent altijd Brunch-tijd voor de Stolz-club. 
Zondag 26 augustus was de ideale dag (niet te warm, niet te koud) om ons hiervoor naar de Salons “Ter Roest” in 
Buggenhout te begeven. Dit jaarlijks brunch-buffet is synoniem voor “overheerlijk en kwaliteit”. 
De gevarieerde Luculus-maaltijd werd zoals steeds muzikaal overgoten door het Wiener-ensemble o.l.v. Stefan Claeys. 
En alhoewel er op deze brunch niet kan gedanst worden, toch begaf iedereen zich meermaals op deze slepende tonen 
met elegante pasjes langs de meterlange tafels om de borden te vullen met de lekkerste hapjes. 
Wij hadden de eer aan tafel te zitten met onze dirigent André Walschaerts en zijn dame. Maar bij de Stolz-club zitten 
aan elke tafel “very important people” die over de jaren heen ook persoonlijke vrienden geworden zijn. En het is fijn 
te dineren met je vrienden! 

Renilde SCHOOLS

BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”
ZATERDAG 20 OKTOBER 2007 om 20 uur - Feestzaal Extra Time, Louisalei 24, Hoboken
te zenden naar I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen, Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/42 24 57  •  Gsm 0473/78 12 13

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

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

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

wenst .........................................  kaarten aan 10,00 en/of ................................................... kaarten aan 9,00 (Lidgeldbetalende leden 2007) voor de 
36ste Weense Balnacht in het Feestzaal Extra Time, Louisalei 24, Hoboken.              Handtekening,
Ik stort ..................................... op rekeningnr. 001-5210633-63 voor 5 oktober 2007        
van I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 
Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/42 24 57  •  Gsm 0473/78 12 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “KERST- & NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 16 DECEMBER 2007 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 16 december 2007 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,
 85,00 per persoon   •  +8,00 per persoon voor de autocar op rekening nr. 001-5210633-63
 van 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 29”
op ZATERDAG 12 APRIL 2008 - 19 uur  •  deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen
te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen  •  Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57

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

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

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

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

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

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

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

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 29”
op ZONDAG 13 APRIL 2008 - 16 uur  •  deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen

te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen  •  Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57

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

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

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

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

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

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


