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

op ZONDAG 12 DECEMBER 2010
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 Katrien Gallez 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 reden te meer 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 lauw gerookte wilde zalmfilets,
confit van witloof & sjalot vergezeld met
cappucino van rivierkreeftjes

Oosterse glasnoedels met brunoise van groentjes,
brochetje van tijgergarnaal en zacht madras sausje

Sorbet Maison

Filet van eend met salie en rozemarijn, winterboeketje van verse groentjes en rode wijnsaus

Chocoladeparfait van hazelnootjes, coulis van wilde
bosaardbeien en mille-feuille met amandel

Mokka- en theesoorten met zoetjes

Alles muzikaal omlijst door het Ensemble

Frank Mortiers & Jef Baetens (vioolbegeleiding)
met tevens dansgelegenheid

zang Katrien

GALLEZ

DEELNAME IN DE KOSTEN: 88,00 per persoon
Tafels van 10 PERSONEN!
________________
Er zullen autocars ingelegd worden zoals elk jaar mits voldoende belangstelling.
Voor alle inlichtingen van de Vlaanders > Mevr. Reyniers Tel. 056/61 41 12 of
Gsm 0474/10 75 38
LUXE AUTOCARS (12,00) vanuit Mechelen Station NMBS
Berchem Station kant Post / Borsbeek brug
Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.

(dranken tijdens diner inbegrepen)

Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 1 december 2010.
Ook de betalingen moeten op deze datum binnen zijn.
Vanaf
7 december 2010 kunnen geen terug betalingen meer
Om 19u45: “Sag beim Abschied leise Servus” Terug met autocars.
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 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.
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Bestuursmededeling: Wiener Parade IX 2010

W ij dachten dat we toch een woordje uitleg verschuldigd waren aan onze trouwe leden.Verleden jaar had-

den wij voor ons concert iets meer dan 100 kaarten over- niet verkocht dus.Wij stonden bij de afrekening nog in
“het rood”. Daarom had het bestuur beslist dat in de 1ste plaats wijzelf daar iets moesten aan doen. Hetgeen ook
gebeurd is.Allicht met wat succes, want voor de 1ste maal in ons 41-jarig bestaan dat we dat hebben meegemaakt.
De dag dat onze REPORT verscheen (begin juli) was de zondag reeds uitverkocht en liep de zaterdag enorm goed.
Resultaat zal allicht zijn dat we dit jaar 2 maal een volle zaal hebben en wij alles netjes zullen kunnen betalen
zoals het moet. Dit had voor gevolg dat we “trouwe” leden niet aan hun vertrouwde “zondag” konden helpen. Nu
moeten wij wel zeggen dat de meesten (9 op 10) bij het aanhoren dat de zondag “vol” was, spontaan voor de
zaterdag opteerden. Bedankt daarvoor. Resultaat: die verkoop liep dan ook zeer goed. Wij kunnen jullie alleen
maar feliciteren voor de overgrote belangstelling en een mea culpa van onzentwege voor diegene die we wat
moesten teleurstellen.

Z edenles uit dit verhaal: voor onze volgende concerten geef zo vlug mogelijk uw naam en aantal op. Dit op

de wijze aangegeven in onze Report: Tel-Fax of é-mail. Bedankt voor jullie begrip!

Uw bestuurdersteam.

Bestuursmededeling

B este clubleden,
O m een herhaling van de Wiener Parade van Mechelen te vermijden, zouden wij u willen vragen van, bij ont-

vangst van de REPORT, uw ticketten voor de 32ste GRÜSSE AUS WIEN reeds te bestellen. Zo zult u geen verrassingen meer oplopen. De enige en snelste manier om dat te doen is: Tel: 015/32 37 56 of gsm 0477/20 76 91.
Mailen kan ook: irsc@skynet.be of fax 015/32 38 26.

D an hoeft u niets meer op te sturen.Weeral kosten gespaard.
O ok voor ons top-evenement zouden wij graag 2 maal uitverkocht zijn. Dus maak ook wat mondelinge reclame
bij buren, vrienden en werkmakkers.Wij danken u voor de medewerking.

Het bestuur.

BESTUUR:
Voorzitster:
Mevr. STANDAERT-DE GROOF Julienne
Tel. 015/20 48 78 - Fax 015/42 24 57 - Gsm 0473/78 12 13
Ondervoorzitter:
Dhr. DE BROUWER Roger
Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60
Secretaris & P.R.: Dhr. VAN EYKEN René
Tel. 015/32 37 56 - Fax 015/32 38 26 - Gsm 0477/20 76 91
					
E-mail: irsc@skynet.be of rene.vaneyken@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. WALSCHAERTS André
Gsm 0495/51 45 28
Mevr. MARIEN Frieda
Tel. 015/41 03 84 - Gsm 0475/93 41 70
Mevr. VAN SLAGMOLEN Denise
Fax 015/61 66 83 - Gsm 0498/04 31 23
Dhr. FRUYT Jos		
Tel. 015/34 47 68 - Gsm 0495/36 86 54
______________________________________________________________________________________________
Webmaster:
Dhr. DEVYNCK Luc
Tel. & fax 015/21 27 14 - Gsm 0476/23 10 07
					
E-mail: luc.devynck@skynet.be
______________________________________________________________________________________________
Medewerkster:
Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen)
Tel. 056/61 41 12 - Gsm 0474/10 75 38
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Hulde aan een fantastisch persoon

B

este Robert Stolzclubleden, dat er in onze vereniging zeer verdienstelijke personen zijn dat weet u zeker en vast. Kijk
maar eens naar de “links” op onze website www.irsc.be. Allicht zijn er ook nog, door ons niet gekende, personen bij. Laat
maar iets horen.
Maar een “zeer verdienstelijk persoon” is onze trouwe dirigent André Walschaerts. Deze man is 30 jaar directeur geweest
van de Academie voor Woord-Muziek en Dans van Heist o/d Berg.“1980-2010” Inderdaad dit jaar, einde juni, heeft André
afscheid moeten nemen van zijn geliefde academie en dit na 30 jaar directeurschap. Hij heeft inderdaad de zalige leeftijd van
65 bereikt. Hij heeft deze academie op die 30 jaar tijd (samen met zijn staf en andere collega’s) uitgebouwd van ongeveer
500 leerlingen naar iets minder dan 1.700. Dit kan tellen! Ook het aantal “keuze-vakken” is enorm uitgebreid. Proficiat André!
Daarmee is Heist o/d Berg toonaangevend op het gebied van “academie” in gans de provincie Antwerpen en daarbuiten.
Nu heeft André wat meer vrije tijd en omdat hij ons al jaar en dag bijstaat in de club hebben wij hem dan ook officieel opgenomen in het bestuur en dit vanaf januari 2010.Wij hopen dat we nog vele jaren op zijn kunde beroep mogen doen. Zijn
opvolgster is mevrouw Martine Vermeylen, die we ook reeds kennen, daar zij het slagwerk verzorgt in het “ROBERT STOLZ
PROMENADE ORKEST” , het orkest dat opgericht werd en geleid wordt door André Walschaerts zelve. André, in naam van
gans ons bestuur en onze leden, wensen wij u nog zeer vele jaren actief in en met de muziek.
BRAVO!!! PROFICIAT!!! 									
Bestuur IRSCB vzw

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 32
Beiden in matineevoorstelling

op ZATERDAG 12 MAART 2011 om 16 uur en op
ZONDAG 13 MAART 2011 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 danspartner

Marta BERETTA

Sebastian REINTHALLER

Elisabeth FLECHL

Willem VAN DER HEYDEN

André WALSCHAERTS

René VANDERSPEETEN

mezzosopraan

tenor

sopraan

tenor

dirigent

presentator

Solisten:

Dirigent:

Sebastian Reinthaller, tenor (Wenen)
Elisabeth Flechl, sopraan (Wenen)
Marta Beretta, mezzosopraan (Italië/België)
Willem van der Heyden, tenor (België)

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

Presentatie:

Ballet:
Linda BACLAINE, (België) en danspartner

Linda BACLAINE
ballet

René VANDERSPEETEN
het vroegere boegbeeld van de BRT

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: 45 - Lidgeldbetalende leden 32 • Om organisatorische redenen betalen bij bestelling!!!
>>>>>>>> LEDEN: Gelieve uw kaarten reeds NU te bestellen!!!!!
Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Fax 015/32 38 26 • Tel. 015/32 57 56 • Gsm 0477/20 76 91
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
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Internationale Robert Stolz Club België presenteert
in 2010 ook te MECHELEN een DUBBEL-CONCERT op

ZATERDAG 20 NOVEMBER 2010 om 16 uur en
op ZONDAG 21 NOVEMBER 2010 om 15 uur
in de Stadsschouwburg te Mechelen, Keizerstraat 3

WIENER PARADE IX
En dit jaar ook een extra voor de inschrijvers van Wiener Parade IX
Normaal treden er 3 solisten op in Mechelen. Dit jaar hebben wij er opnieuw een 4de weerhouden.
nl. Kris Struyven, tenor (finalist van Una Voce Particolare, Nederland) en hierdoor wil de
Internationale Robert Stolz Club België, tegemoet komen en de kans geven aan solisten van bij ons.

Kris STRUYVEN

Karin VELINOVA

Carla SCHROYEN

Joachim MOSER

André WALSCHAERTS

René VANDERSPEETEN

tenor

coloratuur sopraan

lyrische sopraan

tenor

dirigent

presentator

met het Robert Stolz Promenadeorkest o.l.v. André WALSCHAERTS
met Joachim MOSER, tenor, Wenen
Carla SCHOYEN, lyrische sopraan, België
Karin VELINOVA, coloratuur sopraan, Duitsland
Kris STRUYVEN, tenor, België
Presentatie: René VANDERSPEETEN
Station Mechelen, Nekkerspoel op 200 meter afstand van Stadsschouwburg.
Inkom: 35 - Lidgeldbetalende leden 27
SCHRIFTELIJKE bestellingen naar:
INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË vzw, BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN,
Het vlugst bestelt U per Tel. 015/32 37 56, Fax 015/32 38 26, Gsm 0477/20 76 91, irsc@skynet.be
en storting op rekening nr. 001-4778596-64 of IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Belangrijk voor U!!!

W ist U? Indien U in 2010 uw e25 (per gezin) lidgeld had betaald, dan had U alleen al voor onze concerten

e45 uitgespaard. Deze kans hebt U gemist!!!! In 2011 beter doen.				

Het bestuur.

ZEER BELANGRIJK BERICHT
Vanaf 01-01-2010 zijn de bankrekeningnummers in gans Europa aangepast. Hieronder onze bankrekeningnummers in gebruik:
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, v.z.w.
organiseert voor U op

ZONDAG 17 OKTOBER 2010 om 15 uur
in Feestzaal van Hotel De Basiliek,
Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) te 2650 Edegem
haar

39

ste

Weens Bal

IRSC
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ur -

bij Robert Stolz
Een unieke dansnamiddag voor oud en jong
(met mogelijkheid tot drank en belegde broodjes (betalend))

m.m.v. het gekende ensemble

Frank MORTIERS
& Jef BAETENS

vioolbegeleiding

Een spetterend, daverend, vrolijk Weens Bal met muziek
en liederen van Johan Strauss tot Robert Stolz.
Deuren: 14 uur - Aanvang: 15 uur - Einde: 20 uur
Inkom niet leden: €12,00
Lidgeldbetalende leden: €10,00
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving
EEN UNIEKE DAG MET DANS.
Wij bieden U: Een unieke namiddag - 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.
WILT 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.
Storting op rekeningnummer 001-5210633-63 of IBAN: BE40 0015 2106 3363
BIC: GEBABEBB van Internationale Robert Stolz Club België, Befferstraat
17, 2800 Mechelen.
Bussen vanuit Antwerpen; 32, Rooseveltplaats Perron 53
Mevrouw Standaert, tel. 015/20 48 78,
en
bussen
190 - 191 - 192 - 193 - 194 & 195 naar Kontich Rooseveltplaats
fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91, tel. 015/32 37 56.
Perron 43 > afstappen gemeentehuis Edegem vlakbij de zaal.

Onze geplande activiteiten in 2010

17 oktober 2010
Ons jaarlijks WIENER BAL
in Hotel 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

Onze geplande activiteiten in 2011

zaterdag 12 maart GRÜSSE AUS WlEN 32
Om 16 uur
zondag 13 maart GRÜSSE AUS WlEN 32
Om 15 uur
10 april 2011
PROSIT WlEN			
Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
18 t/m 26 mei 2011 Onze jaarlijkse Verenigingsreis Wenen & Boedapest
28 augustus 2011 Onze jaarlijkse BRUNCH
in Ter Roest-Buggenhout
16 oktober 2011
Ons jaarlijks WIENER BAL
in De Basiliek te Edegem
19 en 20 nov. 2011 Ons 4de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
11 december 2011 Ons prachtig KERST- en NlEUWJAARSDINER in het ‘s Graevenhof te Schilde
Lees aandachtig ons clubblad REPORT. Daar komen alle details in voor die activiteiten.
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Reisverslag Wenen - Tsjechië van 2 tot 10 juni 2010
Beste Robert Stolz vrienden,
Woensdag 2 juni 2010.
Iedereen netjes zijn informatiekaftje ingekeken, keurlijk zijn medereizigers inschattend. Gevraagde sterke mannen zich spontaan
aanbiedend, de ganse reis de reiskoffers in- en uitladend, sterk geapprecieerd door de niet-sterken. Dank U mannen!.
Eerste halte: “Glaasje Cava”, onverwacht! en eens iets anders dan
thee of kopje koffie.
’s Middags natje en droogje en na sanitaire stop en koffie recht naar
Ortenburg “Zum Koch”, Burgerliche Küche en de wijn smaakt reeds
naar nog!

zijn: vormen, kleuren en lijnen werken toch eerder naar het geniale.
Men moet dit gezien hebben.
Op weg naar “Praag en Parkhotel” onderbroken door de gebruikelijke
koffiepauze.
Maandag 7 juni 2010
Bezoek stad Praag in al zijn glorie met gidse “Jana”; stipt, bekwaam
en soms niet gespeend van enige zelfspot wat de Tsjechen aangaat.
Koffie in het kubistische huis “De Zwarte Moeder Gods”.
Free shoppen door velen vertaald in terrasjes-zitten en de zoekactie
naar Jan Ballach en om de avond af te sluiten boottocht met “diner en
music”, verlengd met een zalig zomeravonds terrasje aan het hotel.

Donderdag 3 juni 2010
Bezoek “Stift Melk”, met zijn imposante kasteel-kerk, rijke bibliotheek en kloostertuin. Weer het ’s middags droogje en natje en verder
langs de Wachau. Even schrikkend en geïmponeerd door het steeds
wassende water welke de rijbaan net niet overspoelde. Elders had
men minder geluk.
Aankomst in Wenen in hotel “Austria-Trend-Messe”, vlakbij de
Prater. De originele kok was duidelijk in verlof want de uitgebakken Wiener Schnitzel was maar net te eten. De bijhorende wijn
verzachtte dat wat.

Dinsdag 8 juni 2010
Marathonbezoek aan Praag. Presidentiël paleis, aflossing wacht, als
het meest spectakulaire element “de beroemde brug” (oppassen voor
kindjes krijgen meisjes).
Koffie bij “Kanovniku, middageten onder de koele kloostergewelven
van het “Klasterni” restaurant.
Na het avondmaal met de tram, onder een fikse onweersbui, naar het
“Metro theater” voor de pantomine, licht- en schaduwvoorstelling
waar de Tsjechen zo sterk in zijn. Heerlijk, vooral daar Jean-Pierre
onder luid applaus mee de bühne opging.

Vrijdag 4 juni 2010
Introductie van onze gidse “Renata”, die ons naar Belvedere loodst
waar we een eerste kleine indruk krijgen van de pracht en praal welke
Wenen te bieden heeft.
De “Augustinenkeller” voor de middags drink- en spijssessie en
dan naar het “Burgtheater”. De inkomhal met de trappenzaal, de
galeries met bekende en minder bekende portretten van acteurs. De
“Bühne” ,waar alles om draait, kregen we niet te zien. Echt spijtig!
In koffiesalon “Landtmann” spoelen we dat weg.
’s Avonds in het “Kursalon” een duidelijk genietbaar concert met
prachtige muziek. Buiten zijn moeder was het zeker het zoontje van
de fluitiste die de harten van ons gezelschap veroverde. Een glaasje
“sekt” op het mooie bordes was zeer welkom tijdens de pauze.

Woensdag 9 juni 2010
Op algemene aanvraag, joggen langs de trappen naar het 7de verdiep
en terug. Lift defect, goed voor de bloedsomloop.
Inladen en adieu Praag. Beetje sensatie korte politiekontrole
waardoor we in korte tijd Tsjechië uit, Duitsland in, Tsjechië terug
inreden. We kunnen tenminste zeggen dat we héél regelmatig in
Tsjechië komen.
Middagmaal in “Zum Linden” een verademing na de stadsdrukte!
Wie lustte de “Leberknödelsuppe” niet?
Aankomst in Rothenburg o/d Tauber hotel “Zum Rappen”. Nette
kamers, lekker eten en weer eens nagenieten unter dem Linden!

Zaterdag 5 juni 2010
Vandaag DE meest bekende parel van Wenen: “Schönbrunn”. Alle
pracht en praal van het Oostenrijkse hof. Treintje gloriette, wagenpark, binnenzijde paleis, bed van Maria-Thérésia (in zo’n bed hadden
wij misschien ook aan 16 kindjes gekomen).
Donauturm: droogje-natje en maar draaien op 170 meter hoogte.
Léharschloss. Een kamerconcert dat ons even de pompeuze overdaad
liet vergeten en de kunst van zang, woord en pianomuziek tot zijn
ware proporties herleidde.
Het relatief jonge viermanschap bracht een verfrissende voorstelling
waarbij een glimlach nooit ver weg was en de diepe halsuitsnijding
van een van de zangeressen was daar zeker niet vreemd aan. Waarom
Mevr. Standaert niet op het aanzoek van één van die knappe kerels
inging is mij tot nog toe een raadsel. Maar zij moet natuurlijk het
imago van ons gezelschap hooghouden.
“Heuriger” in Neustift am Wald bleek die avond wat ligging, eten,
dans en wijn betreft, een complete voltreffer. Zeker voor herhaling
vatbaar!
Zondag 6 juni 2010
Bezoek aan huis “Hundertwasser”. Was de meester gek of geniaal,
de grens is soms moeilijk te trekken maar het resultaat mag de moeite

Donderdag 10 juni 2010
En nu zijn we zo ver. Op weg naar huis! Onze kennissenkring is
uitgebreid, de kleine reserve van het begin is weggevallen. Het was
een aangenaam gezelschap.
Sommigen van ons gezelschap bleken ten andere te beschikken over
bijzondere kwaliteiten. Ik ga geen namen noemen, maar Liliane
beet de spits af. Zij is prima op de 50 meter horden lopen aan het
hotel. Spijtig mistte ze de eerste horde, véél blijven oefenen Liliane!
Chris en Marjetje toonden ons het betere circuswerk met aangepaste
maillot en talkpoeder in de handen en dan maar hangen in de trapezen
van de tram. Doe zo voort dames!
Wij begrijpen helemaal niet dat “Jean-Pierre in het onderwijs stond.
Het beroep van kaartjesknipper is zo op zijn lijf geschreven. Luc die
een volle week, voortdurend iedereeen ervan probeerde te overtuigen
dat Luc met een “C” achteraan geschreven wordt. Met wat voor soort
complexen sommige mensen toch zitten!!
Het laatste middagmaal in Bingen aan de Rijn was weer fantastisch.
Alles à volonté!
Een dit was dan het einde van een mooie, onvergetelijke reis.
Dank aan iedereen!
Wir sagen Leise beim Abschied: “
“AUF WIEDERSEHN”!

Mededeling

Jean-Jacques Vandervaeren

De nog maar enkele jaren geleden opgerichte Mechelse toneelvereniging “CIE PARALLAX” met o.a. mensen van het Mechels
Miniatuur Theater hebben dit jaar de uitzonderlijke prestatie geleverd en behoren tot de 5 FINALISTEN om het behalen van
het LANDJUWEEL. Die finale heeft plaats in GENT in het ARCA op 3 november 2010.
Het stuk dat opgevoerd wordt noemt:“Connecting People”.
Van deze gelegenheid maken zij gebruik om dit stuk nog 2 maal op te voeren in de witte zaal van het Mechels Miniatuur
Teater in de Hanswijckstraat. De regie is in handen van Theo HIJZEN (ex-MMT) en speelt dus op 31 oktober en op 1 november.
“Connecting People” is te bekijken als een tirade tegen de Westerse communicatiecultuur waarin iedereen van elkaar en van
zichzelf vervreemd, maar waarin iedereen blijft meepraten. Info en bestellen kaarten: é-mail: cieparallax@skynet.be of GSM
0477/79 68 76.
De inkom bedraagt e10. MAAR ALS LID VAN DE IRSCB vzw krijgt u de kaarten aan slechts e6 het stuk. Zeg gewoon dat u lid
bent van onze club. Profiteer ervan.
Het bestuur IRSCB vzw
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BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”
ZONDAG 17 OKTOBER 2010 om 15 uur - Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22 (gemeenteplein), 2650 Edegem
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ........................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: ......................... Gemeente: .................................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
wenst ........................................ kaarten aan €12,00 en/of ......................................... kaarten aan €10,00 (Steunende leden 2010) voor het 39ste Weens
Bal 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 • irsc@skynet.be
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “KERST- & NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 12 DECEMBER 2010 om 13 uur - ‘s Graevenhof Schilde
te betalen en terugzenden voor 1 december 2010 naar I.R.S.C., BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN

Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ........................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
neemt deel aan het Kerst- & Nieuwjaarsdiner in het ‘s Graevenhof te Schilde op zondag 12 december 2010 met ................. pers.
Samen aan tafel met ......................................................................................................................................... (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
Wij nemen de autocar te: O Mechelen (Station) - O Berchem station (Post) / Borsbeek brug

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 		
Handtekening,
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 • irsc@skynet.be
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 32”
op ZATERDAG 12 MAART 2011 om 16 uur
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen

Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ........................................................................................
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.

12/03/2011 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €32,00) 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 • irsc@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 32”
op ZONDAG 13 MAART 2011 om 15 uur
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C. Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen

Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ........................................................................................
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.

13/03/2011 om 15 uur........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €32,00) 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 • irsc@skynet.be
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Academie Muziek-Woord-Dans Heist o/d Berg

CARMINA BURANA van Carl Orff
Zaterdag 13 november 2010 om 20 uur in het Cultuurcentrum Zwaneberg
Soli - koren - orkest (300 uitvoerders) Dirigent: André Walschaerts
Kaarten aan e15 in VVK : Cultuurcentrum 015/25 07 70

Bestuursmededeling

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!

Onze bevriende vereniging”KONINKLIJKE HARMONIE SINTCECILIA DUFFEL vzw” organiseert
haar jaarlijkse MUSICAL SHOW op zaterdag 11 december 2010 om 20 uur in de feestzaal “DE BASIS”
Stationstraat 4 te DUFFEL(straat rechtover de kerk). De
door onze club goed bekende CARLA SCHROYEN zal
er deze show opluisteren. Het HARMONIEORKEST
staat onder de leiding van dirigent: Michel SEYKENS.
De INKOM bedraagt e15.
Voor INFO en kaarten kunt u terecht bij hun secretaris:
Dirk DAELEMANS op tel 0497/13 02 52. Wegens de
goede relaties die we onderhouden met hen genieten alle
leden van de Robert STOLZ club een vermindering van
e5. DUS U BETAALT SLECHTS: e10!!!!!!!
Laat die kans niet voorbijgaan. Met uw inkomticket
geniet u nog van een drankje na het concert in het
GILDENHUIS-daar vlakbij.
Niet te missen!

Wij kunnen het vast goed met elkaar vinden.

Vastgoed Verschueren bvba
Tel. 015/21 21 21
Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen
Bestuursmededeling
Het MECHELS SALONORKEST
organiseert op
zondag 28 november 2010 om 11 uur een

‘t PREUVERKE

“ROMANTISCH APERITIEF
CONCERT”

DELICATESSEN

Leopoldstraat 107
2800 Mechelen
Tel./Fax 015/43 65 00

Graag nodigt ‘t Preuverke U uit op zijn
1ste PREUVELEMENT dat zal doorgaan
op vrijdag 08/10 (16 > 22u), zaterdag 09/10 (14 > 22u)
& zondag 10/10 (13 > 20u). Dit Preuvelement zal doorgaan in ‘t Zaaltje van “The Friends” tegenover het groot
station van Mechelen. U zal kunnen proeven van diverse
specialiteiten zoals: wijnen, bieren, crémants, tapas &
tapenades, gedroogde hammen, koffie chocolades en
confituren.
Speciaal voor de leden van de STOLZ CLUB zal U
genieten van een fijne attentie. Wij hopen U op dit
Preuvelement te mogen ontmoeten.

Zaal “DE BOSUIL” te SCHIPLAKEN
(gemeente HEVER)nabij Kerk.
Een 7-tal solisten treden er op en alles staat onder de
kundige leiding van Linda HENDRICKX. De prijs
bedraagt slechts e10, aperitief inbegrepen.
Nadien kan een VIER-GANGEN menu genuttigd
worden: Concert-aperitief en menu slechts e36.
NIET TE MISSEN!!!
Inschrijven tot 20 nov. bij
JozefHendrickx 015/41 71 79
of via é-mail mail@lindahendrickx.com.
Steun deze sympathieke vereniging door
uw aanwezigheid.

@@@@@@@
Nog even dit:
Zouden al onze leden die over een e-mail adres beschikken dit willen doormailen naar ons: irsc@skynet.be

Verantw. Uitg. Mevr. Standaert, Voorzitter I.R.S.C., Befferstraat 17, 2800 Mechelen
I.R.S.C. België is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor al zijn activiteiten.
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