Driemaandelijks tijdschrift - 4de trimester
Oktober 2008 - Nr. 4 - 38e jaargang
Stichter-voorzitter Mark Standaert (°08/07/1951 - †26/02/1976)
Verantw. uitgever: Mevr. Standaert
Afgiftekantoor: Mechelen 1
Erkenningsnummer:
P.409175

REPORT

België - Belgique
P.B.
1800 Vilvoorde 1
2/3436

INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN • Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57
Gsm 0473/78 12 13 • E-mail: irsc@skynet.be • Website: www.IRSC.BE

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 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 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

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

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

(zie blz. 2)

Bestuursmededeling
Geachte Robert Stolzclubleden,

1969

       2009

Dat het jaar 2009 niet onopgemerkt voorbij zal gaan, dat staat als
een paal boven water!!!
Dan vieren wij het 40-jarig bestaan van onze club. Het was inderdaad in oktober 1969 dat onze vereniging het levenslicht zag. Dit
gebeurde op het nr 17 van de BEFFERSTRAAT te MECHELEN,
ten huize Standaert. Na veertig jaar zijn wij daar nog altijd gevestigd. Wat ook al een primeur is.
Elders zult u lezen dat wij een SPECIALE ROBERT STOLZ postzegel hebben. Wij zijn nog volop bezig met andere zaken,
maar daar leest u in de volgende REPORT alles over.
Het belangrijkste zijn en blijven onze CONCERTEN.
In maart 2009 starten wij in de Singel te Antwerpen. Niet alleen ons 40-jarig bestaan wordt dan gevierd, ook voor de 30ste MAAL
ONDER DE TITEL: “ GRÜSSE AUS WIEN”.
Wij hebben noch kosten noch moeite gespaard om u werkelijk iets groots te brengen. Het Duitse orkest: DIE BERGISCHE
SYMPHONIKER speelt voor ons. Dit is een echt professioneel orkest, het “huisorkest” van de Duitse steden REMSCHEID en
SOLINGEN. Onze trouwe dirigent André WALSCHAERTS zal alles in goede banen leiden.
Bekijk onze “solisten” eens!!! Eén voor één toppers: Dominik WORTIG (tenor), Dagmar HESSE (sopraan), Judith HOFFMANN
(sopraan) komen alle drie uit Duitsland, waar zij hoge toppen scheren. Als sluitstuk hebben wij dan de zeer sympatieke Nederlandse
bariton : Ernst-Daniel SMID. U weet wel van het gekende Nederlandse TV-programma UNA VOCE PARTICULARE.
Ons ballet is al een TRADITIE geworden! Linda BACCLAINE en partner Simon VAN HEDDEGEM zullen hun beste beentjes
voorzetten.
Voor de presentatie hebben wij geopteerd voor een echt boegbeeld in dat genre: nl. René VANDERSPEETEN. De vroegere topper
van de toenmalige BRT. Kent u hem nog? In Mechelen is hij ook onze gast.
Beste leden, bij het verschijnen van deze REPORT, wacht niet af en bestel onmiddellijk uw kaarten. Wij starten ook een
ongeziene publiciteit hierover. KOM OP TIJD NAAR DE CONCERTEN, WANT WIJ BIEDEN IEDEREEN EEN GLAASJE
SCHUIMWIJN AAN VOOR HET CONCERT, ZOWEL OM 15 UUR ALS OM 20 UUR. PROSIT!!!!
U zult u misschien de vraag stellen, waarom op één dag? Om de eenvoudige reden dat wij also een 60-ta1 overnachtingen konden
vermijden. WIJ hebben op geen kosten gekeken, maar wij willen nog verder voor een volgende “veertig jaar”. EN DE INKOM
VOOR ONZE LEDEN IS ONGEWIJZIGD GEBLEVEN.
In Mechelen brengen wij, buiten ons 2de dubbel-concert in november 2009, een GALA ROBERT STOLZ CONCERT in de BEGIJNHOFKERK .
Dit op ZONDAG 20 september om 15 uur. Daar brengen wij 2 solisten naar Mechelen, echte toppers in WENEN: Sebastian
REINTHALLER (tenor) o. a. aan de Staatsoper in Wenen/A-klasse, voor de kenners en Terumi SHIMA (coloratuur-sopraan),
die momenteel in Tokio-Japan woont en tevens professorzang benoemd is aan de ZANGACADEMIE in Tokio. Zij heeft echt
“carrière” gemaakt in Wenen. Wist u dat zij in WENEN in 2006 laureaat was in het genre ”WIENERLIED UND OPERETTE”?
Wie doet beter?
Zij zullen begeleid worden door het Salon orkest van het “Belgisch Promenade Orkest” onder leiding van dirigent André
WALSCHAERTS.
Wie kent nog Connie NEEFS? De vroegere presentatrice van onze GRÜSSE AUS WIEN. Wel die Connie NEEFS zal daar alles
in goede banen leiden. Over deze activiteit en onze concerten in novemher leest u meer in onze REPORT van januari 2009.
Zo, beste vrienden. Wij gaan een fantastisch jaar tegemoet. Wakker uw vrienden, kennissen en buren aan om naar onze activiteiten
te komen en lid te worden van onze grote familie. Noteer alvast die datum.
I.R.S.C.B. vzw bestuur
Wij danken u allen voor het vertrouwen dat u in onze club stelt.

Onze geplande activiteiten in 2009
15 maart 2009
29 maart 2009
26 april 2009
In mei 2009
30 augustus 2009
20 sept. 2009
17 oktober 2009
14 en 15 nov. 2009
13 december 2009

GRÜSSE AUS WlEN 30.
Om 15 uur en om 20 uur.
Uitstap naar ZWOLLE(Nl) + Operette VENUS IM SEIDE van Robert Stolz
PROSIT WlEN			
Onze Diner-Dansant in De Basiliek te Edegem
Onze jaarlijkse Verenigingsreis naar WENEN en ....
Onze jaarlijkse BRUNCH
in Ter Roest-Buggenhout
Ons JUBILEUM concert in Mechelen-Begijnhofkerk. Groot Robert STOLZ GALA CONCERT.
Ons jaarlijks WIENER BAL
in De Basiliek te Edegem
Ons 2de 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. De data voor ons concert in
Mechelen zijn nog niet 100% vast. Beste leden, wij rekenen op jullie, met vrienden en kennissen, om deze activiteiten
bij te wonen.										
I.R.S.C.B. vzw bestuur
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KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

op ZONDAG 15 MAART 2009 om 15 uur en om 20 uur (opgelet uur)

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 30

Georganiseerd door de Internationale Robert Stolz Club België v.z.w.
met Die Bergische Symphoniker (Duitsland) o.l.v. André Walschaerts,
ballet solisten Linda Baclaine en Simon Van Heddegem

Dagmar HESSE

Dominik WORTIG

Judith HOFFMANN

Ernst-Daniël SMID

André WALSCHAERTS

René VANDERSPEETEN

sopraan

tenor

sopraan

bariton

dirigent

presentator

Solisten:

Dirigent:

Dagmar HESSE, sopraan (Duitsland)
Judith HOFFMANN, sopraan (Duitsland)
Dominik WORTIG, tenor (Duitsland)
Ernst-Daniël SMID, bariton (Nederland)

Ballet:

Linda
BACLAINE

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

ballet

Presentatie:

Simon VAN HEDDEGEM

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

ballet

René VANDERSPEETEN

het vroegere boegbeeld van de BRT

Ingelegde autocars: 10,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)
Diest: Leuvense Poort • Aarschot: Kristus Koning kerk
Mechelen: Station N.M.B.S.
Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola • Lier: Parking Carrefour		
Gent: Sint-Pietersstation • Kortrijk: Oprit Oost
Scherpenheuvel: Boemelke			
Waregem: Flanders Field • Meulebeke: Centrum
De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!!!
							
					

Inkom: 44,00 - Lidgeldbetalende leden 35,00 • Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving!!!
Bestelling: Inschrijven met bijgevoegd inschrijvingsformulier te verzenden naar
I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen, tel. 015/20 48 78, gsm 0477/20 76 91 of per e-mail: irsc@skynet.be
Betaling door storting op rekening nummer 001-4778596-64 van I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Voor ons jubileum-concert wordt er een glaasje schuimwijn aangeboden VOOR het concert >>> dus KOM OP TIJD!

Bestuursmededeling
Beste Robert Stolzvrienden,
Zoals u weet vieren wij volgend jaar ons 40-jarig bestaan.
Voor die gelegenheid hebben wij een “speciale Robert STOLZ” postzegel laten
maken. Om de “postzegelverzamelaars en anderen” de gelegenheid te geven deze
zegel te bekomen, zullen wij er een “beperkt’’ aantal te koop aanbieden aan de prijs van 1e per zegel. Deze zegel kunt u
normaal gebruiken als een gewone postzegel van het type 1 d.w.z. voor gewone brieven minder dan 50 gr en in België. Hij
is alleen verkrijgbaar bij ons. Het “te koop gestelde zegels” is beperkt en OP IS OP !!! Men kan bestellen via de klassieke
weg en het bedrag eerst overschrijven op de rekening 001-5210633-63 van IRSCB vzw Befferstraat 17 2800 Mechelen.
Daarna worden ze u per post opgezonden. Wij hopen dat we u een plezier kunnen doen. Het is een speciale dienst voor onze
leden.
						
Het bestuur
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Uw club, de Internationale Robert Stolz Club België, viert in 2009 haar 40-jarig bestaan!

(zie blz. 2)

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 (UITVERKOCHT)
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.

Joke CROMHEECKE

Fançois JACOBS

Antoaneta MINEVA

Teun MICHIELS

André WALSCHAERTS

René VANDERSPEETEN

Sopraan

Bariton

Sopraan

Tenor

Dirigent

Presentator

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.
Inkom: 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!!!!

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Verslag 10de Brunch van zondag 24 augustus 2008
“Wij zijn twee nieuwkomers uit het dorp van Nero en de druiventeelt, toevallig kwamen wij in kontakt en beleefden een fantastische
namiddag in de Singel in Antwerpen, (april 11) met “Grüsse aus Wien 29”. Daar moesten we meer over weten, en zo kwamen
we in kontakt met de Internationale Robert Stolz club, en schreven ons direct in voor de volgende activiteit, nl. de Brunch in Ter
Roest.
We ontmoetten er voor de eerste keer de leden van het bestuur, we waren direct gecharmeerd door de leden, het was heel aangenaam. Indien u er ook was, heeft u kunnen merken dat al deze mensen houden van muziek, dé muziek van “Herr R. Stolz”.
Wat een fantastische organisatie, alles tot in de puntjes geregeld, én het buffet was héél lekker, héél veel, héél gevarieerd, héél
mooie muziek tijdens het eten, lekkere wijnen, water, enz enz. en aangename tafelgenoten. Meer moet dat niet zijn om te genieten
van toffe dingen.
Wij zijn tevreden en voldaan naar huis gekeerd en hebben dadelijk een cd van Stolz laten spelen, om in de gezellige en aangename
sfeer te blijven van een toffe zondag.”

Wij doen zeker mee aan de volgende activiteiten !!!!

Jean & Gilberte Scheers-Boyen
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w. organiseert voor U op

ZATERDAG 18 OKTOBER 2008 om 20 uur

37

in Feestzaal EXTRA TIME, Louisalei 24, 2660 Hoboken haar

ste

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.

Antwerpen: Tram 2 en 4 opstappen
Centraal Station-metro Diamant en afstappen
aan de kerk Hoboken.

Onze volgende activiteiten:
Zaterdag 18 oktober 2008			

Weense Balnacht		

Zaal Extra Time Hoboken

Wienerparade			

Stadsschouwburg Mechelen

Een groot orkest speelt ten dans... niet te missen.

15 & 16 november 2008			

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.

Bestuursmededeling
De vzw Nepalwelfare bouwt een kindertehuis voor Kids Shangrilahome in Nepal Kathmandu om 250 kinderen een tehuis
te geven in een aardbeving-bestendig gebouw. Daarom verkoopt de vzw tombolaloten à 10 euro per lot voor dit project.
Er zijn talrijke troostprijzen (per tien loten) en drie hoofdprijzen:
lste prijs : 2 vliegtuigtickets naar Kathmandu (waarde 2.500 euro)
2de prijs : wellness week-end in Brugge voor 2 personen (waarde 600 euro)
3de prijs : cadeaubon A.S.-Adventure (waarde 250 euro)
Wie dit project wil steunen, graag storting van 10 euro of een meervoud op rekening 001-0395343-47 van J.P. Maes,
Acaciastraat 10, 2800 Mechelen met vermelding Tombola Nepal.
Trekking op 11 januari 2009 bekendmaking via e-mail of brief
Gelieve te storten voor 31/12/2008.
Meer info? www.shangrilahome.be en www.nepalwelfare.be - Elke winnaar wordt persoonlijk verwittigd.
Met dank voor uw belangstelling. Met steun en goedkeuring van het bestuur IRSC.

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

Verslag Wenenreis
In echt Belgisch regenweer vertrekken we.
Onze eerste stop, lekkere koffie, maar daarna breekt de hel los; het wordt nacht met felle bliksem, je zou een tornado verwachten.
Gelukkig, na een half uur wordt het weer dag en zal de zon ons niet meer verlaten.
Van Passau naar Linz, een romantische boottocht, de natuur is ongelooflijk mooi. De chef heeft, gezien het warme weer een extra
mooie ijstaart gemaakt.
In Linz aangekomen maken we met de City Express een korte kennismaking met deze stad. Zaterdagmorgen, weer op onze boot.
De Donau blijft ons na elke bocht verrassen. Mevr. Rebecca weet hoe ze ons de ganse dag kan boeien met wat geschiedenis, een
mop, een recept of wijnproeven goed bijgestaan door de grapjas van dienst. En dan .... Wenen, Wenen voor sommigen de eerste
maal voor anderen de zoveelste maal... maar Wenen blijft altijd bekoren.
Een korte rondrit en een bezoekje aan Schönbrunn. Momenteel heerst in Wenen wel voetbalkoorts !!! Onze reis gaat verder
richting Mörbisch, onze vaste logies. Een rustig dorpje maar aangeraden... slapen met gesloten vensters... ooievaars in de buurt,
gevaarlijker dan muggen!!!
Maandagmorgend, zoals elke morgen een uitgebreid ontbijtbuffet. Dan vertrekken we naar Burcht Forchenstein. Hier is een grote
wapenverzameling, van sommige wapens de grootste van Oostenrijk. De gids geeft ons een flinke brok geschiedenis. Vanuit Rust
met paardenkoets terug naar Mörbisch.
Dinsdag, met de plaatselijke gids naar Sopron vandaar naar Hongarije. De omgeving is prachtig, maar het is duidelijk te zien dat
de mensen na het communisme veel in te halen hebben. We krijgen van onze gids een korte les Hongaars, maar ik denk niet dat
we daar nog iets van weten! We rijden verder naar het paleis Esterhäzy. De gevel is zeer mooi gerestaureerd maar daar trekken de
zwaluwen zich niets van aan, en hebben zich in de guirlandes genesteld met alle gevolgen vandien ....
We zullen in 2015 moeten terugkomen want voor dit kasteel zijn grootste culturele plannen voorzien.
De natuur is prachtig, golvend met afwisselend wijngaarden en landbouw wat een mooie kleurenpalet geeft. Deze avond, onderweg
naar Neusiedl an See voor de Heuriger krijgen we een flink onweer.
Woensdag, terug naar Wenen, sommigen gaan naar de Hofburg anderen gaan shoppen.
Maar de apotheose van onze reis is het optreden van de vier zangers in Schloss Léhar. Een kippenvelmoment! Onze terugreis
naar Mörbisch is in km hetzelfde maar in tijd! Een optreden van Bon Jovi doet ons drie uur file rijden, gelukkig met de nodige
attracties!
Zo, donderdag onze terugreis is begonnen, maar het blijft spannend, op een kwartier tijd worden we van de autobaan geplukt en
door de douane gecontroleerd.
Rothenburg o/d Tauber, ons laatste hotel in een sprookjesstad. Helaas te kort verblijf maar een plaats om terug te komen.
Vrijdag, vertrek richting België.
In Bingen am Rhein in Hotel Kröne wacht een lekker buffet op ons. In een kleine afscheidsceremonie worden alle medewerkers
bedankt en ook al die sterke mannen die zeker een pluim verdiend hebben!!!
Wij vergeten ook Mevrouw Standaert niet die ons onder haar vleugels neemt, zo blijft de Weense muziek voor ons verbonden met
de namen Robert Stolz en Mark Standaert.						
Claudette Piot, Leopoldsburg

Bestuursmededeling
Beste Stolz vrienden,
Op 31 oktober om 19 uur geeft Carla SCHROVEN haar “derde” concert over de VIER SEIZOENEN. Nu is de HERFST aan
de beurt. Wij hebben met een paar Robert Stolzvrienden het Lente- en onlangs het Zomerconcert bijgewoond. Fantastisch!!
Op 31 oktober heeft nu het herstconcert plaats in LA BUTTE AUX BOlS te NEERHAREN(Lanaken).
Reserveren via e-mail: vzssportenmuziek@yahoo.com of tel: 014/65 21 61
Wist u dat onze sopraan Carla SCHROYEN in 1994 de WIENER OPERETTE CONCOURS in WENEN gewonnen
heeft?
											
Het bestuur
Elders leest u van “een speciale Robert Stolzclub-postzegel”. Wel in ons feestelijk jaar van 2009, hebben wij nog een verrassing
voor jullie.
Een jaar ongeveer zijn wij via onze website (Internet) in kontakt gekomen met een Operettevereniging in Nederland: N.Z.O.V.
Zwolle. Voluit: de Neutrale Zang- en Operettevereniging.
Deze vieren hun 75ste verjaardag. Maar zij spelen begin 2009 de operette “VENUS IM SEIDE” van ROBERT STOLZ.
Met zeer mooie melodiën. Wie kent er niet : ”SPIEL AUF DEINE GEIGE” !!!
Wij hebben besloten van deze operette bij te wonen en hebben dan ook een autocar voorbehouden van 70 personen chauffeur
inbegrepen.
Dit zal gebeuren op zondag 29 maart 2009. De juiste uren van vertrek zijn nog niet beschikbaar. Maar allicht zal dit zijn rond
08u30 in Mechelen en 09u00 in Berchem.Voor onze Nederlandse vrienden(leden) in ROOSENDAAL maken wij een ommetje langs
daar, zodat ook zij de mogelijkheid hebben van dit te beleven. Uur volgt later. Dit indien er belangstelling is aldaar natuurlijk.
De prijs voor die uitstap naar ZWOLLE + Operette bedraagt slechts e45.
Buiten de “inkom” aldaar, krijgen wij nog een kopje koffie aangeboden. De vestiaire is gratis voor ons en wij krijgen er nog een
programmaboekje bovenop. Er zijn echter maar 70 plaatsen. De vlugste onder u hebben de meeste kans natuurlijk.
Inschrijven bij:
1. Mevr J. Standaert, tel. 015/20 48 78 • fax 015/42 24 57 (voor Nederland: Tel 00-32-15-204878 fax: 00-32-15422457)
2. René Van Eyken, tel. 015/32 37 56 • fax 015/32 38 26 • gsm 0477/20769
		
(voor Nederl.: 00-32-15-323756 fax 00-32-15-323826 gsm 00-32-477-207691)
3. Via e-mail: irsc@skynet.be
Betaling bij inschrijving op rekening: 001-5210633-63, IRSCB vzw Befferstraat 17 B-2800 Mechelen.
(Voor de Nederlandse intekenaars: IBAN BE40 0015 2106 3363 Bic GEBABEBB)
Beste vrienden stel niet uit, want dit zal zeer vlug volgeboekt zijn.
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Het bestuur.

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 “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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 30”
op ZONDAG 15 MAART 2009 - (aandacht om)15 uur OF op ZONDAG 15 MAART 2009 - 20 uur(*)

deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen • Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57
Naam: .......................................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................... Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ........................................................................................................................ Telefoon: ..................................................................................
Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 001-4778596-64 van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
15 uur OF 20 uur(*) ........................................ kaarten x €44,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €35,00) incl. reservatie
Ik stort tevens €10,00 per persoon voor de autocar = .................................. (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te (kleur het bolletje) 		
Handtekening
O Diest (Leuvense Poort) O Lier (Parking Carrefour)
O Gent (Sint-Pietersstation)
O Mechelen (Station)		
O Kortrijk (Oprit Oost)
O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola) O Scherpenheuvel (Boemelke) O Waregem (Flanders Field)		
O Meulebeke (Centrum) O Aarschot (Kristus Koningkerk)
		
(*schrappen wat niet past)
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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.

AUSTRIA FREUNDE vzw
AUTHENTIEKE TIROLERAVOND
op zaterdag 22 november om 20 uur
in zaal Extra Time, Louisalei 24 te Hoboken
Met: GAMSSTOAUN ECHO en TANZGRUPPE SILVRETTA

Pierre Claes is al meerdere keren in het nieuws gekomen met
zijn “geschilderde kruisweg” in het Brussels. Heeft al meerdere
keren zijn mooie kruisweg kunnen tonen op expo’s in verscheidene kerken.
Nu is dat allemaal verschenen in boekvorm. Prachtig. Als
nieuwjaarsgeschenk heel geschikt! Contacteer Pierre Claes op
de volgende wijze:
Gsm 0473/44 89 45 of e-mail: beane.pierre@pandora.be.
De lijdensweg van Ons Heer door Pierre Claes getekend, geschilderd en in zijn boek verwerkt tot een geactualiseerd verhaal,
speelt zich af in Brussel ergens halverwege onze 20ste eeuw.
De figuranten met wie men onderweg kennis maakt zijn. bijgevolg, gekende, typisch Brusselse figuren zoals: Paul Van den
Boeynants, Renaat Grassin, het Woltche van theater Toone, de
graven Egmont en Hoome, Manneken Pis, enz ...
Het lijden van de man uit Nazareth werd, door Pierre met alle
respect van dien behandeld. Nochtans, wat die Brusselaars
tegen elkaar te zeggen hebben weerspiegelt onvermijdelijk het
Marolliens karakter van zijn inwoners, t.t.z.: de zwans is nooit
veraf.
Voor die reden schreef Pierre zijn veertien commentaren in het
sappige Brussels Vloms dialect, telkens vertaald in het Nederlands, want, zoals hij zelf zegt: “anders goen dèi Ollanders dee
maainen boek kuupe gi woud verstoen van maaine skuunen
Brusselse charabia!”.
Veu de preis moe get ni late, slechts 20 Euro.

Genummerde plaatsen 15 Euro.
Inschrijven bij Austria Freunde 03/440 88 36
Gsm 0476/500 144 of e-mail: info@austriafreunde.be

Wij zijn fier uw partner te zijn voor de 21ste eeuw.
U wenst een eigendom te kopen of te verkopen,
wij zijn uw professionele garantie!

De n° 1 der vastgoedkantoren in de wereld.

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

BESTUUR:
Voorzitster:		 Mevr. STANDAERT-DE GROOF Julienne
				
Tel. 015/20 48 78 - Fax 015/42 24 57 - Gsm 0473/78 12 13
Ondervoorzitster:		 Mevr. WORMS-JANSSENS Julienne			
Sectretaris & P.R.: Dhr. VAN EYKEN René
				
Tel. 015/32 37 56 - Fax 015/32 38 26 - Gsm 0477/20 76 91
				
E-mail: rene.vaneyken@skynet.be
Adjunct-secretaris: Dhr. DE BROUWER Roger
				
Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60
				
E-mail: roger.debrouwer@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. 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
Verantw. Uitg. Mevr. Standaert, Voorzitter I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
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