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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. 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

(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 binnen zijn. Vanaf 7 december 2009 kunnen geen 
terugbetalingen meer uitgevoerd worden, welke ook de reden is.

Schriftelijke bestelling: Mevrouw Standaert, Internationale Robert Stolz Club België,
Befferstraat 17, 2800 Mechelen en storting op nr. 

001-5210633-63   of  IBAN: BE40 0015 2106 3363     BIC: GEBABEBB
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.

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.

LUXE AUTOCARS (12,00) vanuit Mechelen Station NMBS
Antwerpen Crown Plaza • Berchem Station kant Post

Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.
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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

38ste 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 of  IBAN: BE40 0015 2106 3363     BIC: GEBABEBB
van Internationale Robert Stolz Club België,
Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
Mevrouw Standaert, tel. 015/20 48 78,
fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91, tel. 015/32 37 56.

Bussen vanuit Antwerpen; 32, Rooseveltplaats Perron 53
en bussen 190 - 191 - 192 - 193 - 194 & 195 naar Kontich Rooseveltplaats

Perron 43 > afstappen gemeentehuis Edegem vlakbij de zaal.

Bericht: Aandacht, belangrijk voor U!!!

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

ZEER BELANGRIJK BERICHT
Vanaf 01-01-2010 worden de bankrekeningnummers in gans Europa aangepast. Hieronder onze bankrekeningnummers in ge-
bruik:
1. Voor de CONCERTEN  : 001-4778596-64 wordt dus > IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB
2. Voor alle andere betalingen: BRUNCH - LIDGELD - BAL - GALA DINER - PROSIT WIEN:
     : 001-5210633-63 wordt dus > IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB
BEWAAR DEZE NUMMERS ZORGVULDIG.         Het bestuur
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Internationale Robert Stolz Club België presenteert 
in 2009 ook te MECHELEN een DUBBEL-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 Interna-
tionale Robert Stolz Club België, tegemoet komen en zijn bijdrage leveren aan solisten van bij ons.

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.

Inkom: 35,00  -  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. 015/32 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   of  IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB

Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.   P.S. Schrijf zo veel mogelijk in voor 14/11/2009.

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Marta BERETTA
Mezzo sopraan

André WALSCHAERTS
Dirigent

René VANDERSPEETEN
Presentator

Ljiljana WINKLER
Sopraan

Glenn DESMEDT
Bariton

Wolfgang VEITH
Tenor

Verslag Brunch van 30 augustus 2009

Eerst er heel benieuwd naar uitgekeken, dan er tegenaangekeken en nu er bewonderend naar opgekeken. Zo is het ons met de 
Robert Stolzclub vergaan! Mijn vriend, Jos Fruyt, had de juiste zwendel in de hand. Hij heeft ons aangeraden lid ervan te worden 
en hij en zijn vrouw waren zo vriendelijk ons mee te nemen naar de brunch in Buggenhout. Wat wil je nog meer? De locatie is 
zeer mooi en we hebben van het lekkere eten genoten. Waar wij zeker van opgekeken hebben is de rustgevende muziekminnende 
sfeer. De vooruitzichten, door de heer René Van Eyken bekendgemaakt, dragen heel onze belangstelling weg. We gaan er actief aan 
meewerken! De strijkers vonden wij ook heel aangenaam te beluisteren en André Walschaerts was heel blij met zijn aambeeld! 
Ondertussen hebben wij onze eerste lidkaart ontvangen en samen duimen wij voor AD MULTOS ANNOS ! 

Paul en José Eerlings-Hermans, Putte
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Verslag van onze verenigingsreis van 7 t/m 15 mei 2009.
Rothenburg 2009.

Beste Mevrouw De Presidente Standaert, beste bestuursleden en Robert Stolzvrienden,

Negen dagen geleden waren we er als de kippen bij om onze 39ste Wenenreis aan te vangen.  Na Mechelen was het de beurt aan Berchem, maar ik vond dat 
Mechelen toch een beetje te vroeg was, want deze keer kwam mijn trein wel op tijd aan! Dus van Berchem richting Limburg, waar we in het bronsgroene eikenhout 
nog 2 rare vogels moesten oppikken en dan “immer gerade aus” richting Duitsland.

Na de nodige sanitaire-stop in Aken, de wissel van de chauffeurs, zagen we met vreugde onze opgewekte Leo terug, die ons vriendelijk welkom heette! Terug immer 
gerade aus …… tot Homberg, waar we ons middagmaal zouden nuttigen.  Onze eerste schnitzel was present, met gebakken Kartoffeltjes en een kom groenten, 
waar de Amerikanen alleen maar van kunnen dromen.  (Dat beloofde voor de volgende dagen.)
Weer verder, Duitsland dieper in naar Dresden.  Na de nodige sani-stop, aankomst in ons ‘Hotel Mercure’ waar Leo een bravourestukje ten beste gaf, eerst een 
beetje naar links, weer links, een beetje achteruit, een beetje vooruit, nog eens achteruit, dan twee kwartdraai naar links, rechtdoor om ons dan om de hoek tot bij 
de voordeur te brengen van ons hotel.
Eindelijk ons kunnen opfrissen, dan allen op het appel om ons avondmaal te nuttigen en je raadt het al: de tweede schnitzel met champignons, patat mit gemüse 
und so weiter…..

Vrijdag, 8 mei:
Na het ontbijt alle hens aan dek voor een stadsbezoek met gids, waaronder de prachtige opera en het Zwinger en een wandeling naar de volledig heropgebouwde 
vrouwenkirche waar om 11 uur een gebedsdienst plaatsvond, onmiddellijk na het gebed werd er uitleg gegeven over de plafond- en muurschilderijen.
Maar er waren een paar schaapjes die de stal te vroeg verlaten hebben en in hun zog, nog een paar andere schapen meelokten.
Onze reisleidster en de gids waren zich van geen kwaad bewust (ze zaten op de eerste rij) en hadden niets gemerkt.  Mariette was natuurlijk verwonderd dat er 
maar de helft van de schapen over was.
Lichte paniek, na een paar keer over en weer gepalaverd en gebleit, met GSM kwamen alle schapen toch nog op het droge terecht.  En omdat de gebedsdienst 
het thema was van verzoening en verdraagzaamheid, was het voorval vlug vergeven en vergeten.
Op naar ons hotel voor het middagmaal.  Na de middag bezochten we nog das “Grüne Gewölbe” – zeg maar de schatkamer van Dresden.  Na, wat over en weer 
gesukkel en wel of niet handtassen afgeven en wel of geen vestiaire belandden we boven in de toonzaal, waar we onze ogen de kost gaven aan alle schitter en praal 
die daar te zien was, de prachtige figuurtjes of pronkstukken uit goud en zilver, edelstenen die met fijne handenarbeid, en monnikengeduld vervaardigd zijn.
Terug aan het hotel om ons een beetje op te “pinten” (dat is het westvlaams voor opsmuk). 
Mariette heeft duidelijk gezegd dat de afspraak was tussen de twee bruggen  op het moment dat we er voorbijreden, tussen de antieke bruggen: en plichtsgetrouw 
stonden we al heel vroeg op post.  Maar, blijkbaar moest het toch een brug verder zijn, van een huwelijk tussen de “Augustinerbrücke en de Carolinerbrücke” had 
ik nog nooit gehoord, maar het was wel dààr dat we moesten zijn.  Onderweg daar naartoe zagen we van op de terrassen de boten liggen, onder andere een 
mooie boot met witte tafelkleden gedekt met glazen en porselein, “ik zei tegen Erna” wedden dat dit onze boot is voor vanavond!
Maar toen we Leo zagen staan met zijn arm naar de “Carolinerbrücke” gericht wisten we dat dit niet het geval was.  Maar, de “Leipzig nr.7” was ook niet mis, met 
zijn bruine tafeltjes en het aperitief maakte veel goed.
Nadat Mariette de overbodige tickets aan de man gebracht had konden we vertrekken, opgewacht met de mooie muziek van “Dixieband”.
Het avondmaal  bestond uit…. U kan het al raden…. Schnitzel met champignons,maar de éne champignon is de andere niet hé.  We konden genieten van een 
uitzicht op de oevers van de Elbe en herkenden de kastelen waar we in de voormiddag uitleg over gekregen hadden..
Toen we terug voeren en het oude centrum naderden was het alsof we met open armen, vol lichtjes ontvangen werden, en de blik op de oude verlichte gebouwen 
was onvergetelijk.  Ik had zin om te zingen “zie ik de lichtjes van de Elbe”.

Zaterdag, 9 mei:
Vetrek naar Meissen, de wereldberoemde porseleinfabriek, alwaar we de vakmensen van dichtbij bezig konden zien, vanaf de grondstof tot het beschilderen en 
bakken in ovens van meer dan 300 ° - ongelofelijk wat ze allemaal kunnen maken.
Daarna op naar onze volgende maaltijd in Moritzburg.  De dienster was héél vlug met het uitdelen van de menu’s.  Wij allen verwonderd maar begonnen toch 
maar te kiezen!  Dat was buiten Marietje gerekend, met een knipoog naar de penningmeester en de gastvrouw, even de koppen bijeen en zowaar op minder als 
geen tijd kregen we lekkere soep in mooie soeptasjes opgediend, gevolgd door heerlijke goulash en rode kool met of zonder knopje van de huzarenvest van de 
chefkok erin.  Anna vond de rode kool toch lekker!
’s Avonds uitgedost naar de musical “Chess”, een uitzonderlijke ervaring, wat door de meeste mensen wel erg geapprecieerd werd.

Zondag, 10 mei:
Vertrek naar “Humpolec” maar dat is vlugger gezegd dan gedaan, nietwaar Leo?
Na ons een lieve moederdag gewenst te hebben vertrok de Leo met goede moed (wist toen nog niet wat hem nog allemaal te wachten stond) naar het hol van Pluto! 
Afrit Humpolec geen probleem, maar …. de GPS sloeg op hol …
Na een extra sightseeing en een paar toertjes in het mooie landschap kwamen we eindelijk met een beetje véél vertraging aan in Gasthof Adam.
Het vriendelijk onthaal in het rasechte Vlaams maakte veel goed.  Gezellig interieur en een heerlijke maaltijd.  Tant pis voor diegenen die hun patatten niet opgegeten 
hebben, die zullen het zich beklagen …
Zonder problemen bereikten we de grens met Oostenrijk.  Zonder blikjes toe te stoppen en zonder soldaten met geweer, dat was ooit anders.  Ongeveer een  km 
of 8 over de grens begon Leo nattigheid te voelen….
Beroeps zoals hij is leidde hij ons naar de kant met een baan van karrensporen, een glooiend landschap tot aan de horizon, een wandelingetje waard en de zon 
was al gans de dag van de partij – wat wil een mens nog meer!
Geen nood, het thuisfront opgebeld, die dan op haar beurt Eurocross verwittigde              
“Ook vlugger gezegd dan gedaan!!”  Dit keer liet Euroassistance wel lang op zich wachten.  Tot we 4 uur later nog altijd de lichtjes van vermeende bussen zagen 
passeren en al de sterren aan de hemel hadden geteld, kwam plots een politiewagen te voorschijn.  Politie uw vriend was deze keer geen loze slogan. Die mannen 
schoten direct in actie en beloofden ons binnen het uur gedepanneerd te hebben.
En ze hielden woord! Binnen het uur was daar eindelijk de vervangbus.
Nu iedereen na veel zweten en zuchten allen tegelijk die bus op wilden ging er ééntje nog een duik nemen in de beek, maar Jeanneke zag te laat dat er geen water 
in stond.  Als de bliksem schoot een man met kepie en rode knuppel ter hulp en hielp haar op het droge.  Niets gebroken, eind goed al goed!
Om 23u30 konden we eindelijk vertrekken richting Wenen.  Ons warm avondmaal konden we wel vergeten, daar was niemand rouwig om.  Pech voor hen die 
hun kartoffeln niet hebben opgegeten in Humpolec.  
We droomden al lang van die koude schotel met verse groene sla en blozende tomaatjes maar …. de  werkelijkheid was iets anders, maar met een vervroegd ontbijt 
waren we ook al tevreden.  Al het leed was vlug vergeten, ware het niet dat Jenny haar kodak met de noorderzon verdwenen was.  Grote pech.
En ocharme, onze intrieste Leo zat daar in zijn ééntje in zijn bus in een Godverlaten niemandsland, een nieuw liedje te componeren “De chauffeurkens die lagen 
bij nachte ….. Mariette, bij de pinken zoals altijd had reeds voor 2 dagen een bus ingehuurd.

Maandag, 11 mei:
Stadsbezoek met onze trouwe gids Renata.  Na het bezoek in de Augustinerkeller, bezoek aan de Hofburg, met de zilverkamer.  Avondmaal in café Schottenring, 
waar we in volle vitesse opgetroond werden, met op de achtergrond pianomuziek.

Dinsdag, 12 mei:
Geleid bezoek aan de opera van Wenen, middagmaal hoog boven de grond met een prachtig uitzicht.
Daarna met onze trouwe Leo, die na een dag bezinning en met de vertrouwde bus ons naar het concert in het Frans Léhar Schloss bracht,  ook ditmaal zonder Hilda 
De Groot.  We wensen haar het beste! We hebben toch zeer genoten van het optreden van onze vertrouwde gezichten en een paar nieuwe.
Op naar de Heuriger, waar we ons beste beentje voorgezet hebben.  Met onze reeds bekende muzikant, die kende zelfs de “Schwarzer Zigeuner”.  Moest er een 
prijs uitgereikt worden voor de langste marathon dan kwam die wel toe aan onze kranige Agnes en onze moedige Jozef.
Met hier en daar een vlieg in iemands oog, terug naar ons hotel.

Woensdag, 13 mei:
We werden gedropt aan de Opera en hadden carte blanche om te gaan shoppen, de éne juweeltjes, de andere schoentjes, kaarten voor familie en vrienden,  een 
caouchoucke voor tussen de zere tenen, een T-shirt en noem maar op.  Gepakt en gezakt kwam iedereen op tijd aan in de Rosenberger waar we voor 15 Euro  à 
la carte  konden eten.
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In de namiddag bezochten we de Kaizersgruft met zijn monumentale pronkkisten (kunstwerken op zich)!
’s Avonds ons nog een laatste maal uitgedost en opgefrist naar Schönbrunn voor een rondleiding in het zomerpaleis en nog wel in het Nederlands.  Wat hield een 
half uurtje wachten nu nog in na die 5 uren?
Daarna het bijwonen van een prachtig concert en ballet in de Orangerie voorafgegaan door een lekker diner.

Donderdag, 14 mei:
Met pijn in het hart verlaten we Wenen recht naar Rothenburg, met onderweg de nodige sani-stops en middagmaal, werden we als altijd vriendelijk opgewacht in 
ons hotel “Zum Rappen”.
Na een lichte opfrissing, aan tafel, en eindelijk eens gebraad met een slaatje en puree patatjes.
Na de nieuwelingen warm gemaakt te hebben voor de “nachtwacht” viel die toch een beetje tegen en niet alleen door de regen, maar ook om de hoge prijs die 
hij vroeg.  Schade, aber ….

Vrijdag, 15 mei:
Gepakt en gezakt allen stipt op de bus en op naar onze laatste halte en warm middagmaal en hier zitten we dan om afscheid te nemen van onze voorzitster en 
alle oude en nieuwe vrienden van de Stolzclub.
Wij danken vooral ons Marietje en het bestuur, die deze reis hebben mogelijk gemaakt en vooral dank aan onze busdriver, die erger heeft weten te voorkomen en 
ons hopelijk nog allen veilig naar huis zal brengen!
Leve de Stolzclub en hopelijk zien we jullie terug op één of andere activiteit.

Om het met de woorden van Jean-Pierre te  zeggen: Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei!  JETJE

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

                                                            Dubbel-concert

André WALSCHAERTS
dirigent

René VANDERSPEETEN
presentator

Peter Thunhart
bariton

Michaël Heim
tenor

Solisten:
Michaël HEIM, tenor (Duitsland)

Antoaneta MINEVA, sopraan (Wenen)

Peter THUNHART, bariton (Wenen)

An LAUWEREINS, Sopraan (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:
René VANDERSPEETEN

het vroegere boegbeeld van de BRT

An LAUWEREINS
sopraan

Antoaneta MINEVA
sopraan

Grüsse aus Wien 31
Beiden in matineevoorstelling

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

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

Ingelegde autocars: 12,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)
Diest: Leuvense Poort  •  Aarschot: Kristus Koning kerk Mechelen: Station N.M.B.S.  •  Kortrijk: Oprit Oost
Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola   Gent: Afrit Gentbrugge E17 (onder viaduct Brusselsestwg)

Scherpenheuvel: Boemelke   Waregem: Flanders Field  •  Meulebeke: Goethalsplaats - standbeeld
Voor alle inlichtingen van de Vlaanders > Mevr. Jetje Reyniers Gsm 0474/10 75 38

De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!
           

Inkom: 44,00  -  Lidgeldbetalende leden 34,00  •  Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving!!!

Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Fax 015/32 38 26 • Tel. 015/32 57 56 • Gsm 0477/20 76 91 • Tel. 015/20 48 78
 Betalen 001-4778596-64 of IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB van I.R.S.C. vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Simon VAN HEDDEGEM
ballet
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Onze geplande activiteiten in 2009
17 oktober 2009   Ons jaarlijks WIENER BAL  in Hotel De Basiliek te Edegem
14 en 15 nov. 2009 Ons 2de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
13 december 2009  Ons prachtig KERST- en NlEUWJAARSDINER in het ‘s Graevenhof te Schilde 

Onze geplande activiteiten in 2010
zaterdag 6 maart  GRÜSSE AUS WlEN 31. Om 16 uur
zondag 7 maart  GRÜSSE AUS WlEN 31. Om 15 uur
25 april 2010   PROSIT WlEN   Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
2 t/m 11 juni 2010  Onze jaarlijkse Verenigingsreis Praag & Wenen
29 augustus 2010   Onze jaarlijkse BRUNCH  in Ter Roest-Buggenhout
16 oktober 2010   Ons jaarlijks WIENER BAL  in De Basiliek te Edegem
20 en 21 nov. 2010 Ons 3de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
12 december 2010  Ons prachtig KERST- en NlEUWJAARSDINER in het ‘s Graevenhof te Schilde

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

Bestuursmededeling : Operette: WIENER BLUT van Johann STRAUSS(de walskoning) 

Beste Robert Stolzclubvrienden,
Deze operette hebben wij bij onze laatste WENENREIS gemist in de Staatsoperette van DRESDEN (D). Alles was maanden op 
voorhand uitverkocht. 
Nu komt het Brasschaatse Operette Gezelschap naar ons toe, naar MECHELEN. Met wat? Met WIENER BLUT. Dit op zaterdag 
6 februari 2010 om 14.30uur, in deStadsschouwburg van Mechelen Keizerstraat 3. Niet te geloven. 
De normale inkomprijs is 17 Euro. Indien u via de club (René Van Eyken) inschrijft, dan geniet u van 2 Euro korting en betaalt 
u slechts 15 Euro. Toch mooi meegenomen. 
Voor de goede orde kunt u dit doen tot ten laatste 15 december 2009. Dan sluiten wij af. Bedrag storten of overschrijven: R. Van 
Eyken, Dijle 3 bus 6, 2800 Mechelen. Rekening: 320-0941794-91. In de mededeling: naam-wiener blut-aantal plaatsen. 
Bestellen: 015/32 37 56 gsm 0477/20 76 91. 

Wiener Blut: Het verhaal speelt in de periode van het Weense Congres rond graaf Zedlau die gescheiden leeft van zijn echtgenote. 
Hij heeft een verhouding met de danseres Cagliari en daarbij een oogje op een jonge mannequin. Dit alles brengt zeven personages 
samen die elkaar niet of nauwelijks kennen wat tot veel misverstanden leidt die slechts aan het einde opgelost raken. Daarbij kan 
men genieten van de heerlijke walsen, polka’s en muzikale sterke finales van Johann STRAUSS. Alle melodieën zullen u, beste 
Robert Stolz sympatisanten, vertrouwd in de horen klinken naast de grappige intriges in het verhaal. 

Het zal ongetwijfeld een mooie namiddag worden. Tot dan.  Namens het bestuur: René Van Eyken.

Overlijdensberichten

Men meldt ons het overlijden van de Heer Leo DE GREEF
Dit gebeurde op 24 augustus jl. op een ouderdom van 78 jaar. Mijnheer De Greef was jarenlang de “manager” 
verantwoordelijke voor de uitbating van het “Alpheusdal” te Berchem, waar de IRSCB vzw jarenlang het 
Wiener Bal en de Diner Dansant heeft georganiseerd. Wij hebben reeds onze innige deelneming betuigd aan 
mevrouw en de familie. Langs deze weg willen wij dit toch nog even herhalen. Dat hij moge rusten in vrede!

Onverwacht ging ook op 30 augustus 2009 Bart VAN DER SMISSEN
(°14 oktober 1969) van ons heen. Hij was de zoon van Dhr. en Mevr. Walter Van der Smissen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 31”
op ZATERDAG 6 MAART 2010 om 16 uur OF op ZONDAG 7 MAART 2010 om 15 uur(*)

deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen

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

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

Postnummer: .......................................... Gemeente: ........................................................................................................................ Telefoon: ..................................................................................
Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer 001-4778596-64   of  IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 
17, 2800 Mechelen.
........................................ kaarten x €44,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €34,00) incl. reservatie
Ik stort tevens €12,00 per persoon voor de autocar = ..................................  (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te (kleur het bolletje)    Handtekening
O Diest (Leuvense Poort) O Gent (Afrit Gentbrugge E17 onder viaduct Brusselsestwg) O Mechelen (Station)  
O Kortrijk (Oprit Oost) O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola) O Scherpenheuvel (Boemelke) O Waregem (Flanders Field)  
O Meulebeke (Goethalsplaats - standbeeld) O Aarschot (Kristus Koningkerk)                
Tel. 015/32 37 56  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91  •  Tel. 015/20 48 78                 (*schrappen wat van toepassing is)
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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  of  IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB
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  of  IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB Handtekening,
van I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
Tel. 015/32 37 56  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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  of  IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB Handtekening,
van I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
Tel. 015/32 37 56  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ................................................                     Handtekening,
 Ik stort ...................................................................... als deelname in de kosten. 
 88,00 per persoon   •  +12,00 per persoon voor de autocar 
 op rekening nr. 001-5210633-63   of  IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB
 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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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

‘t PREUVERKE
DELICATESSEN

Leopoldstraat 107
2800 Mechelen
Tel./Fax 015/43 65 00
• Uw adres voor Champagne,
   Crémants de Bourgogne, Franse wijnen, Porto,...
• Uw adres voor een ruime keuze aan delicatessen, wild-
 pasta’s, kaas-, tapasschotels,...
• Uw adres voor de verzorging van Uw feestelijkheden.
• Persoonlijke bediening voor een tevreden klant.
 Kom, proef en overtuig Uzelf!!!

UITNODIGING

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober neemt de “lnt. Robert STOLZclub” deel aan de ”MINTERlOR AVONDEN”. Dit 
van 18.00 tot 22.00 uur. Er zal van alles te beleven vallen: kunstwerken van Hilde SCHORREELS een “wijnproeverij” 
van MAISON ALBERT SOUNIT met zijn befaamde CREMANTS en VINS FINS uit de BOURGOGNE-streek. 
De DELICATESSENZAAK ”‘t PREUVERKE” van de Leopoldstraat 127 in Mechelen zal daar ook aanwezig zijn 
met zijn “fijne” zaken. Ook uw “club” de IRSCB vzw zal daar zijn, met onze MOOIE MUZIEK. Dit alles dus in het 
mooie interieur van de, hoe kan het anders, gekende zaak MINTERIOR in de O.-L.-Vrouwestraat 12-14-16-18-20 te 
Mechelen. 
Kom ons eens een bezoek brengen. Wij kunnen er toasten op al het goede en het mooie dat het leven te bieden heeft. WIJ 
REKENEN OP UW KOMST!!!! Ruime parking in de ondergrondse PARKING van de LAMOTSlTE op 150m. 

MEDEDELING
Het MECHELS SALONORKEST geeft op zondag 25 oktober een “APERITIEFCONCERT” in de BOSUIL te  
SCHIPLAKEN (Hever) en op zaterdag 19 december een KERSTCONCERT in het SCHEPPERSINSTITUUT te 
Mechelen (Melaan).
INFO:  Linda Hendrickx • tel. 015/20 00 44 of e-mail: mail@lindahendrickx.com
     Jozef Hendrickx • tel. 015/41 71 79
Ten zeerste aan te raden!

MEDEDELING
Onze bevriende organisatie “DE KONINKLIJKE HARMONIE SINT CECILIA DUFFEL vzw” geeft haar jaarlijkse 
”MUSICAL SHOW’ op zaterdag 19 december om 20 uur in de feestzaal DE BASIS te DUFFEL. 
Dit is in de STATIONSTRAAT (rechtover de kerk). Het is dus niet in de kerk daar deze gerestaureerd wordt. Als soliste 
treedt op: de sopraan Myriam COUVREUR. 
De inkom is 15 Euro. Indien u op “voorhand” belt dan is het slechts 12 Euro. U kunt daarvoor terecht bij Dirk DAELE-
MANS 0497/13 02 52. 
Ook bij uw secretaris René Van Eyken kunt u terecht.
015/32 37 56 of 0477/20 76 91 
De vereniging steunt ook onze activiteiten.
Daarom: EEN ECHTE AANRADER!!!

MEDEDELING
Op zaterdag 21 november 2009 om 20 uur geeft onze 
bevriende vereniging AUSTRIA FREUNDE een 
“Volksmusik und Kultur Abend” uit Oostenrijk. Dit 
ter “herdenking” van Lieve Michiels.
Plaats: Extra Time in Hoboken - Louisalei 24.
Info en kaarten: 03/440 88 36 of info@austriafreunde.
be 

Beste vrienden, dit is “STERK AAN TE RADEN”. 

 Het bestuur


