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Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 34
met het koor OMNIA CANTICA uit Zaventem
koordirigent: Valeer De Vlam

ZATERDAG 16 MAART 2013 om 16 uur
ZONDAG 17 MAART 2013 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, choreografie ballet Linda Baclaine

Tina SCHERER

Erwin BELAKOWITSCH

An LAUWEREINS

Glenn DESMEDT

André WALSCHAERTS

René VAN DER SPEETEN

sopraan

bariton

sopraan

tenor

dirigent

presentator

Solisten:

Dirigent:

Tina Scherer, sopraan (Duitsland)
Erwin Belakowitsch, bariton (Wenen)
An Lauwereins, sopraan (België)
Glenn Desmedt, tenor (België)

André WALSCHAERTS, (België)

Choreografie ballet:

René VAN DER SPEETEN

(de dirigent die Helmut Lotti
begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:

Linda Baclaine (België)

het vroegere boegbeeld van de BRT

Ingelegde autocars, alléén op zondag: €12,00 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					Scherpenheuvel: Boemelke
De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!
Voor alle inlichtingen van West-Vlaanderen > Mevr. Jetje Reyniers Tel. 056/61 41 12 of Gsm 0474/10 75 38 of Dhr. Freddy Desodt Gsm 0474/55 43 73

Inkom: 45 - Lidgeldbetalende leden 32 • Om organisatorische redenen betalen bij bestelling!!!
>>>>>>>> LEDEN: Gelieve uw kaarten NU te bestellen!!!!!
Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Fax 015/32 38 26 • Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91
Betalen 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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BESTUURSMEDEDELING

Beste Robert Stolzclub vrienden,
Daarmee zijn wij definitief aan het einde gekomen van het jaar 2012.Een moment om even terug
te blikken naar de voorbije 12 maanden.

Wel, beste vrienden, wij hebben een “schitterend” jaar achter de rug. Onze GRÜSSE AUS WIEN van
maart in Antwerpen was een succes en onze WIENER PARADE van november in Mechelen kende een
ongelooflijke hoogte. Drie maand voor het concert was alles uitverkocht.
Bedankt aan iedereen die daar mee voor gezorgd heeft. Op onze Wiener dansnamiddag en onze
Prosit Wien waren iets minder aanwezigen dan de andere jaren. Maar 2012 is het jaar waarin onze
voorzitster 90 is geworden en bovendien 15 jaar voorzitster van de club. Ook de Robert Stolzclub heeft
de Tweejaarlijkse Cultuurprijs van de Stad Mechelen gewonnen: “De Mechelsen Iemer 2012”. Prijs
waar we fier op zijn.

B

ovendien heeft onze secretaris, onze voorzitster Mevr. Julienne Standaert voorgedragen als
kandidaat voor de titel van “Verdienstelijke Mechelaar van het jaar”. Zij werd als LAUREAAT
weerhouden en zal gelauwerd worden op 18 januari 2013 in het CC Leliëndaal te Hombeek.

U

ziet beste Stolzclubvrienden, het jaar 2012 is in pracht afgesloten. Ook nieuw dit jaar was het
“gepersonaliseerd” schrijven aan al onze leden met het vriendelijk verzoek van het lidgeld te voldoen
voor het jaar 2013. Dit was ook een MIN-puntje. Het aantal leden die hun lidgeld betalen verlaagt ieder
jaar. Maar dit is noodzakelijk om “een club” levend te houden.Wij stellen alles in het werk om dit voor
u zeer aantrekkelijk te maken. Ook uw “lidkaart” zal in de toekomst meer waard worden. Zie hiervoor
naar een afzonderlijk artikel in deze REPORT.

B

este vrienden wij weten dat we op jullie kunnen rekenen. In naam van onze voorzitster en gans
ons bestuur wensen wij jullie en uw naasten het allerbeste toe voor het nieuwe jaar 2013. Dat iedereen
gespaard mag blijven van ziektes of tegenslag. U mag op ons rekenen, ook in 2013.
Het voltallige bestuur van de IRSCB vzw.

BESTUURSMEDEDELING

O

nze WIENER PARADE van november in de Stadsschouwburg van Mechelen was een “echte
topper”. Dank zij jullie allemaal waren wij zeer vlug uitverkocht voor de beide dagen.
Nu staan we voor een volgende “uitdaging”. Onze 34ste GRÜSSE AUS WIEN in Antwerpen.Zaterdag
16 en zondag 17 maart. Zie REPORT.
Daar is de zaal bijna 3 maal deze van Mechelen.
Graag willen we terug beroep doen op jullie om daar ook een succes van te maken. Wij hebben een
prachtige affiche. Samen moet het lukken om deze ook tweemaal “VOL” te krijgen.

W

ij danken u allen bij voorbaat. De “verkoop” loopt heden op een bevredigende wijze. Maar toch
blijft de boodschap: “Bestel zo vlug mogelijk”.
HET BESTUUR.

Vele muzikale groeten.

Onze geplande activiteiten in 2013
zaterdag 16 maart 2013
en zondag 17 maart 2013
21 april 2013
3 t.e.m. 11 juni 2013
25 augustus 2013
20 oktober 2013
16 en 17 november 2013
15 december 2013

GRÜSSE AUS WlEN 34
Om 16 uur in deSingel te Antwerpen
GRÜSSE AUS WlEN 34
Om 15 uur in deSingel te Antwerpen
PROSIT WlEN • Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
Wenen - Sankt Wolfgang - Salzburg
Onze 41ste Verenigingsreis
Onze jaarlijkse BRUNCH
in Salons Ter Roest te Buggenhout
Ons jaarlijks WIENER BAL in Hotel De Basiliek te Edegem
Ons 7de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
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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32 ste Prosit Wien

®

in onze goed bereikbare locatie
FEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK
Trooststraat 20-22 (gemeenteplein), 2650 Edegem op

ZONDAG 21 APRIL 2013
van 13 tot 19 uur - deuren 13 uur muziek vanaf 14 uur

Diner Dansant-Ensemble

Een spetterend
lentefeest!

Frank Mortiers, Nest Adriaensen
& Jefke Batens (vioolbegeleiding)
MENU
Aperitief met aangepaste hapjes

Gegratineerde noordzeedelicatessen
met een half maantje

Cappuccino van kreeft met Armagnac

Duo van kalfszadel en ossehaas
“Fine Champagne” en groentenpalet

Cuberdonijs met koude sabayon
Mokka - pralines & snoepjes

Aangepaste wijnen en water
tot en met de hoofdschotel.

Niet-leden: €59,00
Lidgeldbetalende leden: €56,00
INSCHRIJVEN: Met inschrijvingsformulier:
I.R.S.C. - Mevr. STANDAERT,
Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57, GSM 0473/78 12 13,
Tel. 015/32 37 56 en betaling met overschrijving op rek. nr.
IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
van Int. Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

WIL U AAN DEZELFDE TAFEL ZITTEN MET FAMILIE OF VRIENDEN SCHRIJF DAN SAMEN IN OF VERMELD BIJ WIE U WIL
ZITTEN. ER WORDEN GEEN INKOMKAARTEN VERSTUURD, aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aangeduid worden.

Verslag, Brunch in Salons “Ter Roest” van zondag 26 augustus 2012
Beste Stolzvrienden,
We keken er weer naar uit, maar waren gerust dat het goed zou zijn. Af en toe regende het pijpenstelen maar
dat kon ons niet deren. In de salons “Ter Roest” werden we verwelkomd met een aperitiefje en zagen we
onze Stolzvrienden terug. Wat een heerlijke drukte! Na een tijdje mochten we onze tafel, die de naam had
van een componist, opzoeken. Er klonk al mooie bekende muziek door de zaal aangenaam gebracht door
Frank Mortiers en Jefke Batens.
We deden ons tegoed aan het koude-, warme- en dessertenbuffet doorgespoeld met een glaasje witte of rode
wijn. Een streling voor de tong! En als kers op de taart kregen we de toelating om tussenin op die prachtige
muziek een dansje te wagen. Waarvoor onze hartelijke dank!!! Alles was veel te vlug voorbij en we namen
afscheid met de belofte van een spoedig weerzien. Het was een zeer geslaagde namiddag.
Godelieve Cools
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Artikel report

Uw IRSCB lidkaart 2013: voordelen, niets dan voordelen!

Uw IRSCB lidkaart 2013: voordelen, niets dan voordelen!
Voor een gezinslidkaart voor 2013 betaalt U 30 €. Alleen al voor de concerten bespaart U (met uw partner) jaarlijks
niet minder dan 42€!!
Indien U een aankoop doet bij één van onze onderstaande sponsors, geniet U van een korting op vertoon van uw
IRSCB lidkaart 2013.
Grinord
Finstral deuren en ramen* Nekkerspoelstraat 37, Mechelen
www.finstralbelux.com
LUX-SPAS
Jacuzzi’s en sauna’s*
Meidoornstr.1A, Sint-Kathelijnewww.wellnessWaver
lux.spas.be
Cornelis
matrassen, bedmodellen,
Mechelsestwg 8B, Rumst
www.cornelisbedding.be
Bedding
hoofd en voetborden,
Mechelsestwg 138D, Dendermonde
Welness studio,….
Schrijberg 113 ,Belsele (St Niklaas)
15% korting*
* Voorwaarden in de winkel
Waarom nog langer wachten? Betaal nu uw lidgeld 2013 via overschrijving van 30€ met vermelding “lidgeld 2013”
op
IBAN: BE40 0015 2106 3363 van lRSCB vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

Verslag, Gala-dubbelconcert Wiener Parade XI
Zaterdag 17 en zondag 18 november 2012 waren opnieuw topdagen voor de Internationale Robert Stolz
Club België vzw.
Massaal trokken liefhebbers van de licht-klassieke muziek, operette en musical, naar de stemmige concertzaal van de Mechelse Stadsschouwburg. Vanop de comfortabele, rood pluchen zetels konden zij ten volle
genieten van de “Wiener parade XI”. Het werd een geweldige belevenis, een reis door het muzieklandschap
met als gekende en gewaardeerde gids de Heer René Van der Speeten.
Feilloos en met heel veel zin voor “la petite histoire”, stelde hij de muzikale reisweg voor die de genodigden
samen met het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts zouden afleggen.
Van bij het begin tot het einde was het muzikale feest een oogstrelende en beklijvende klankimpressie. De
vier internationale vocale solisten, Otoniel Gonzaga, Katherine J. An Gebauer, Marc Meersman en An De
Ridder kregen na afloop een welverdiende staande ovatie.
De Internationale Robert Stolz Club België vzw blijft met die programmatie trouw aan haar grondstelling: de
herinnering aan Robert Stolz levendig te houden. Een hartelijk woord van dank en een gemeende gelukwens
aan de voorzitster, Mevrouw J. Standaert-De Groof en het voltallige bestuur van de Internationale Robert
Stolz Club België vzw, is hier zeker op zijn plaats.
Guido Van Eygen
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
______________________________________________________________________________________________
Medewerkers:
Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen)
Tel. 056/61 41 12 - Gsm 0474/10 75 38
Dhr. DESODT Freddy (West-Vlaanderen)
Gsm 0474/55 43 73
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Onze 41ste verenigingsreis naar Wenen, Sankt-Wolfgang & Salzburg!!!
(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen • Sankt-Wolfgang • Salzburg

van maandag 3 t/m dinsdag 11 juni 2013

• Vertrek vanuit Mechelen om 6u30 station en stop te Berchem om 7u00 kant oud postgebouw om na enkele stops in Spessart te
middagmalen en dan logies te bereiken “Zum Koch” in Ortenburg.
• We bezoeken op dinsdag de stift van Melk, gevolgd door het middagmaal om dan langs de Wachau Wenen te bereiken voor
logies in het “Parkhotel”.
• Onze gids leidt ons op woensdag door Wenen, eten in de Augustinerkeller, daarna effe “free shoppen in Wien” om ‘s avonds te
genieten van concert met souper in het “KursaIon” ...
• We bezoeken “Schönbrunn” om na het eten naar het Léhar Schloss te rijden voor een concert, gevolgd door een Heuriger in
Neustift am Wald (Stadl).
• Vrijdag bezoeken we de Schatkamer en de Nationale Bibliotheek om dan de mens te versterken in de Landtman ... daarna vertrek
naar Sankt Wolfgang, hotel “Förstenhof”.
• met gids bezoek aan Salzburg, eten, show... verrassing! !!
• Zondag bezoeken we Bad Ischl met gids, middagmaal in Goldenes Schiff, naar Hohenwerfen voor bezoek aan het
kasteel, roofvogelshow, gevolgd door een riddermaal.
• Maandag richting Rothenburg o/d Tauber, in Adelzhausen “Zur Linde” eten,
logies in “Rappen” souper en eventueel Nachtwacht....
• Dinsdag, aan alles komt een eind, richting België, langs Bingen, restaurant
“Zum Kröne”, waar een afscheidsdiner... sag leise zum Abschied ....
Wie wil een verslagje maken tijdens de reis?
Wanneer zijn we thuis? rond 20u00 in Berchem en een half uurtje later in
Mechelen... onder voorbehoud.
Telefonisch boeken bij Mariette Hautman 015/42 36 42 of gsm 0478/20 58 59
bij J.P. Maes 015/41 06 05 en bij Mevrouw Standaert 015/20 48 78.
Verplicht inschrijven met inschrijvingsformulier van deze REPORT januari 2013.

REISSOM:
€1.300 p.p./vol pension in kamer van twee personen +€200 p.p. in kamer van één persoon
Eveneens in de prijs inbegrepen:
• alle ingangen, de gidsen en concerten  • reis/bijstandverzekering
Niet inbegrepen in de prijs: • alle dranken
INSCHRIJVEN
Om iedereen gelijke kansen te geven: De inschrijving gebeurt met het inschrijvingsformulier dat in de
REPORT 2013/Nr 1 zal verschijnen. Samen met de inschrijving moet het voorziene voorschot betaald
worden. Dan pas is de inschrijving officieel. Elke medereiziger moet betalend lid zijn van de IRSCB vzw,
lidgeld 2013 voldaan (30 Euro).
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten vóór 20 februari 2013 op rekeningnummer IBAN: BE95 6528 2011
3258 van I.R.S.C.B. vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen. Voor de betaling van het saldo ontvangt u een
schrijven van onze club.
Door het betalen van het voorschot, bevestigt dit dan pas uw officiële inschrijving.

Verslag van 14 oktober 2012 Robert Stolz Dansnamiddag
De Internationale Robert Stolz Club organiseerde op zondag 14 oktober 2012 een prachtige muzikale
dansnamiddag in de zaal van Hotel “De Basiliek” te Edegem, dit onder leiding van het ensemble “Frank
Mortiers, Nest Adriaensen en Jefke Batens”.
Na een verwelkomingsdrankje werd iedereen naar de tafel begeleid die de naam droeg van een bekende
componist. De namiddag werd ons begroet door het bestuur en bedankte iedereen voor de talrijke opkomst.
Deze prachtige locatie in “Hotel De Basiliek” biedt zich natuurlijk aan voor een dansfeest.
Het muzikale ensemble bracht vele danslustigen op de dansvloer en genoten van Weense walsen, Tango’s,
Slow Fox, enz... Een complete verrassing was het optreden van de Flamenco-danseressen, waar castagnetten, waaiers, handgeklap en voetwerk ter sprake kwamen.
Iedereen genoot en deed mee met dit spetterend optreden.
Na nog wat gegeten en gedronken te hebben, gingen we tevreden naar huis.
Paul Goossens
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Overlijdensberichten

In Memoriam: Willy COSYNS.

In onze vorige REPORT hebt u gelezen dat onze gewezen
“onder-voorzitter” Willy is overleden. Hij was juist 80 jaar geworden.
Inderdaad Willy was verscheidene jaren onder-voorzitter van de club.
Maar buiten dat, was Willy jarenlang “GIDS” bij onze jaarlijkse WENENREIS.
Hij deed dat zeer voortreffelijk. Het was een echt genoegen om hem alles fijntjes te horen uitleggen.
Een zeer grote verdienste van Willy was de jaarlijkse inrichting van de “muzikale LEIEvaart”
in Gent. Dit waren muzikale dagtrips op de Leie van in Gent tot in Sint-Martens-Latem
en terug. Dit 10 jaar lang. Telkens maakte hij dan een zeer mooie pentekening van Robert Stolz. Iedere
deelnemer kreeg dan zulke tekening cadeau als aandenken.
Dat het moeilijke momenten zijn voor Antoinette en de familie dat spreekt vanzelf.
Toch wenst onze voorzitster en gans ons bestuur haar veel sterke toe.
Een goede raad:
”Doe zoals wij en denk aan de vele mooie momenten die jullie samen hebben beleefd”.
IRSCB vzw bestuur.

~~~~~
Wij vernemen zopas het overlijden van ons lid
Mevrouw Ida CAMPO
echtgenote van de Heer Hugo Van de Voorde.
Zij ging begin december 77 worden.
Iedereen zal zich dat koppel herinneren als een “zwevend paar over de dansvloer”.
Hugo was bovendien een uitstekend schrijver van historische boeken.
Het bestuur heeft, in naam van iedereen, zijn innige deelneming betuigd.
Wij wensen Hugo en de familie veel moed en sterkte toe.

~~~~~
Wij vernemen het overlijden van
Mevrouw Constance VAN DEN AVONDT
echtgenote van de Heer Jan Huybrechts.
Zij was dit jaar 80 geworden. Zij was een overtuigd Robert Stolz Clublid.
Het bestuur heeft, in naam van allen, zijn innige deelneming betuigd.

INSCHRIJVINGSFORMULIER “PROSIT WIEN”
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving aub!!!!

op ZONDAG 21 APRIL 2013 - 13 tot 19 uur

Feestzaal-Hotel DE BASILIEK, Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) Edegem
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: .......................................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................ Telefoon: ........................................................................................
schrijft in met ........... personen. Lidgeldbetalende leden €56,00 x ............ = €................... • Lidgeldbetalende leden €59,00 x ............ = €...................
samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
Handtekening,
Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr.
IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
van I.R.S.C, Befferstraat 17, 2800 Mechelen,
Tel. 015/20 48 78, fax 015/42 24 57 of tel. 015/32 37 56, fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91 of irsc@skynet.be
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INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 34”
op ZATERDAG 16 MAART 2013 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 IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB
van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

Handtekening

16/03/2013 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ...........................................................
(Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 34”
op ZONDAG 17 MAART 2013 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 IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.

16/03/2013 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 Mechelen (Station)
O Scherpenheuvel (Boemelke)

O Kortrijk (Oprit Oost)
O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola)
O Aarschot (Kristus Koningkerk)

Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen • Sankt-Wolfgang • Salzburg”
van 3 tot en met 11 juni 2013
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ........................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
Geboortedatum: ....................................... Medereiziger (die de kamer deelt, indien apart adres) • Geboortedatum medereiziger: ...........................................
Naam: ......................................................................................................................................................................................................... Voornaam: ........................................................................................
Straat: .............................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................. Telefoon: ........................................................................................
Kamer: O éénpersoonskamer (€1.500 p.p.)
O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€1.300 p.p.)
Ik neem de autocar te: O Mechelen station			
O Berchem station kant Post 		
Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. volgt van I.R.S.C., Befferstraat 17 te 2800 Mechelen bij de
inschrijving. Rekeningnummer IBAN: BE95 6528 2011 3258 • BIC: GEBABEBB
Handtekening,
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van de uitnodiging tot betaling hiervan.
p.s. geboortedatum vermelden aub voor reis/bijstandverzekering!!!
Tel. 015/20 48 78 • Fax 015/42 24 57 • Gsm 0473/78 12 13 • Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
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De Kraanbrug

Taverne - Restaurant - Feestzalen - Bootterras

Persoonshoek 9 - 2800 Mechelen - Tel 015 20 00 98 - Fax 015 27 77 34
dekraanbrug@skynet.be - www.dekraanbrug.com

Open van 11 tot 23 uur
Keuken doorlopend van 11 tot 22 uur.
Woensdag gesloten.
Indien die een feestdag is en voor groepen
vanaf 35 personen openen wij de ganse dag.

Feest- en vergaderzalen
Twee voor 30 personen, één voor 90 personen,
een taverne-restaurant eveneens voor 90 personen
en een bootterras voor 100 personen,
waar bij mooi weer recepties en aperitief
kunnen plaatsvinden en waar u geniet
van een uniek zicht op Dijle en jachthaven.

Adegemstraat 4
2800 Mechelen
Tel. 015/26 18 51

Wij zijn open van dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 18 uur
Enkel op afspraak • Maandag gesloten
Permanent en kleuring • Alle dagen op afspraak

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.
•
•
•
•
•
•

* BRUNCH *

Elke zondag BRUNCH om
12 uur met aperitief, verfijnd royaal assortiment van een uitgebreid voorgerechten
Centrale ligging - gemakkelijk bereikbaar
soep - hoofdgerechten - kaas en desserten buffet met koffie.
2 ruime privé parkings
UITSLUITEND RESERVATIES
2 pergola’s
2 zomerterrassen
HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S
Verzorgde vakkundige bediening JUBILEA - SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN - VERGADERINGEN MET ONTBIJT,
enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!!
Kwaliteit - sfeer - klasse
GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

‘t PREUVERKE

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

•
•
•
•

De eigenzinnige VIPKAART
voor de actieve 50-plusser!
Voor info: www.oxypass.be

Uw adres voor Champagne, Crémants de Bourgogne, Franse wijnen, Porto,...
Uw adres voor een ruime keuze aan delicatessen, wildpasta’s, kaas-, tapasschotels,...
Uw adres voor de verzorging van Uw feestelijkheden.
Persoonlijke bediening voor een tevreden klant. Kom, proef en overtuig Uzelf!!!

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!

Wij kunnen het vast goed met elkaar vinden.

Vastgoed Verschueren bvba
Tel. 015/21 21 21

Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen
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. • www.danielsprinting.be
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Onze clubnaam, activiteitennamen en logo zijn geregistreerde namen en logo ®.
Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.

