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Stichter-voorzitter Mark Standaert (°08/07/1951 - †26/02/1976)

Verantw. uitgever: Mevr. Standaert
Afgiftekantoor: Mechelen 1
Erkenningsnummer:
P.409175

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

op ZONDAG 11 DECEMBER 2011
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 & Stefan Claeys (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


Tartaar van gemarineerde wilde zalm

met pesto van rucola en olijfolie
confit van tomaat en basilicum


Lasagne van turbotin en spinazie,

gratiné van rivierkreeftjes


Sorbet Maison


Kalfsmédaillon met dragon en groene pepertjes,
zacht gebakken wintergroentjes & aardappelgratin


Pronkgebak “Robert Stolz”

aangesneden door onze koks in de zaal


Mokka- en theesoorten met zoetjes
(dranken tijdens diner inbegrepen)

Om 19u45: “Sag beim abschied leise Servus” Terug met autocars.

Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 27 november 2011.
Ook de betalingen moeten op deze datum binnen zijn. 

Vanaf 4 december 2011 kunnen geen terugbetalingen meer 
uitgevoerd worden, wat ook de reden is.

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

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 & Stefan Claeys
(vioolbegeleiding) met tevens dansgelegenheid

zang Carla SCHROYEN
 

INKOMPRIJS: €90,00 / p.p.
Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €88,00 / p.p.

Tafels van 10 PERSONEN!
________________

Er zullen autocars ingelegd worden zoals elk jaar mits voldoende belangstelling.

LUXE AUTOCARS (12,00) vanuit Mechelen Station NMBS
Berchem Station kant Post / Borsbeek brug

Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.
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HERDENKING
2006 - 2011

	 H	et is 5 jaar geleden dat we onze trouwe secretaris Paul VAN INGELGEM hebben 
verloren. Laat ons daar toch even bij stil staan en terugdenken aan de mooie dingen die we met 
Paul hebben kunnen verwezenlijken. We zijn er hem nog steeds dankbaar voor. 
Op het programma van onze WIENER PARADE X van november 2011 hebben wij het nummer 
”0 MlO BABINO CARO” geprogrammeerd. Dit was een lievelingsnummer van onze betreurde 
secretaris Paul. 

Het bestuur 

Zeer speciale mededeling

	 G eachte Robert Stolzclubvrienden, 

Dat wij de Weense muziek en speciaal deze van Robert Stolz, hoog in het vaandel dragen dat wist u al. De meeste 

van onze tijd wordt daar ook aan besteed. Maar om een club 42 jaar “staande” te houden, daar is veel meer voor 

nodig. UW LIDGELD IS DAAR EEN ZEER GOED VOORBEELD VAN.  Voor al onze activiteiten die we inrichten is de 

belangstelling de laatste paar jaar enorm gestegen. Maar het “aantal betalende leden” gaat de laatste jaren achteruit 

en dat is ONGEZOND. Daarom zijn we zo vrij nogmaals een oproep te willen doen aan jullie, onze trouwe leden. 

	 O	nze vraag is gewoon dat ieder lid van de club “probeert” van, een “nieuw betalend lid” aan te brengen. 

Mag dus ook, iemand zijn van de club, maar die nog GEEN lidgeld betaalt. U hebt zeker al gemerkt dat wij de 

“voordelen” voor de betalende leden flink hebben verhoogd. Wij hebben deze voordelen niet alleen beperkt tot onze 

concerten. Vanaf dit jaar hebt u vermindering als “betalend lid” op al onze activitieten. Maar om u te belonen voor 

uw sympatieke medewerking, gaan we daar een “tombola” aan koppelen. Elk lid dat een “nieuw lid” aanbrengt 

krijgt een nummer toegewezen. Gelieve dit telefonisch te melden aan onze secretaris: René Van Eyken. Gelieve uw 

naam en adres op te geven PLUS dit van het nieuwe betalend lid. Het “nummer” wordt toegekend van zodra het 

bedrag van 30e op onze rekening staat. 

Dit rekeningnummer is:  BE40 0015 2106 3363 lRSCB vzw. 

	 W	ij sluiten deze actie af op 29 FEBRUARI 2012. Dan wordt door een “onschuldige hand” een winnend 

nummer getrokken. De winnaar krijgt niet minder dan:  2 GRATIS DEELNAMES AAN ONS DINERDANSANT 
”PROSIT WIEN” van 22 APRIL 2012 in DE BASILIEK te EDEGEM. Bestuursleden mogen niet deelnemen aan 

deze actie. Alle betwistingen worden door het bestuur van de club beslecht. 

Wij rekenen op jullie en danken jullie daar ook zeer erkentelijk voor. 

HET VOLTALLIG BESTUUR 
P.S.: Ontvangen lidgelden vanaf 1 oktober 2011 gelden tot einde 2012. 

Belangrijk voor U!!!

W  eet U? Indien U in 2012 e30 (per gezin) lidgeld betaalt, dan zal U alleen al voor onze concerten 
e40 uitsparen. Mis deze kans niet!!!! Zeker doen!!!

Het bestuur.
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert voor U op

ZONDAG 16 OKTOBER 2011 om 15 uur
in Feestzaal van Hotel De Basiliek,

Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) te 2650 Edegem
 

Ter gelegenheid van haar

40ste Weens Bal
met dansshowoptreden

van Libalforte
bij Robert Stolz

Een unieke dansgelegenheid voor oud en jong
m.m.v. het gekende ensemble

Frank MORTIERS
& Stefan CLAEYS 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: €12,00

Jaarlijks 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.

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. 

Storting op rekeningnummer 
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.

IRSC

40
jaar

HEIST-OP-DEN-BERG  •  CC ZWANEBERG-Schouwburg
ZATERDAG 14 JANUARI 2012 om 20 uur 

“WEENS NIEUWJAARSCONCERT”
Zang- en instrumentale solisten, ballet, koor en GROOT SYMFONISCH ORKEST

Dirigent: André Walschaerts  •  Werken van o.a. Strauss, Léhar, Stolz,...
Kaarten in voorverkoop aan 15  •  Tel. Zwaneberg 015/25 07 70

Opgelet!
Er zijn werken bezig op het plein!
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De Internationale Robert Stolz Club België presenteert 
in 2011 ook te MECHELEN een DUBBEL-CONCERT op

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2011 om 16 uur en
op ZONDAG 20 NOVEMBER 2011 om 15 uur
in de Stadsschouwburg te Mechelen, Keizerstraat 3

WIENER PARADE X
En dit jaar ook een extra voor de inschrijvers van Wiener Parade X

Normaal treden er 3 solisten op in Mechelen. Dit jaar hebben wij er opnieuw een 4de weerhouden. 
nl. François Jacobs, bariton en hierdoor wil de Internationale Robert Stolz Club België, 

tegemoet komen en de kans geven aan solisten van bij ons.

met het Robert Stolz Promenadeorkest o.l.v. André WALSCHAERTS
met Wolfgang VEITH, tenor, Wenen

Annika LILJENROTH, lyrische sopraan, Wenen
Bibiana NWOBILO, sopraan, Wenen

François JACOBS, bariton, België
Presentatie: René VAN DER SPEETEN

Wolfgang VEITH
tenor

André WALSCHAERTS
dirigent

René VAN DER SPEETEN
presentator

François JACOBS
bariton

Bibiana NWOBILO
sopraan

Annika LILJENROTH
lyrische sopraan

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

U I T
V ER

KO
CH
T

Overlijdensberichten
Wij hebben het overlijden vernomen van

Mevrouw Pauline ALLARD weduwe van de Heer Richard Fruyt
Zij is overleden op 19 juni en heeft de leeftijd van 95 jaar bereikt.

Mevrouw Pauline Allard is de moeder van ons bestuurslid Dhr. Jos Fruyt.
en

men melde ons ook het overlijden van

Mevrouw Rosalia VAN CALSTER weduwe van de Heer Lodewijk Aerts
Geboren te Mechelen op 26 juli 1914 en overleden op 25 juli 2011

Het bestuur heeft in naam van gans de club haar medeleven betuigd aan de families.
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KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal,  DESGUINLEI 25 - Antwerpen

                        Dubbel-concert

André WALSCHAERTS
dirigent

René VAN DER SPEETEN
presentator

Erwin BELAKOWITSCH
bariton

Robert MASZI
tenor

Solisten:
Erwin Belakowitsch, bariton (Wenen)

Tina Scherer, sopraan (Duitsland)

Joke Cromheecke, sopraan (België)

Robert Maszi, tenor (Wenen)

Ballet:
Linda Baclaine 

en Stefano Giuliani(België)

Dirigent:
André WALSCHAERTS, (België)

(de dirigent die Helmut Lotti
begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:
René VAN DER SPEETEN

het vroegere boegbeeld van de BRT

Joke CROMHEECKE
sopraan

Tina SCHERER
sopraan

Grüsse aus Wien 33
met ditmaal een kooruitvoering door de koren “LAUDATE” en “ACADEMIEKOOR”, 
beiden uit Heist-op-den-Berg, resp.  voorbereid door Ilse Van Dessel en Aaron Wajnberg-Praet

op ZATERDAG 10 MAART 2012 om 16 uur en op
ZONDAG 11 MAART 2012 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 Stefano Giuliani

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.  •  Kortrijk: Oprit Oost
Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola   Gent: Afrit Gentbrugge E17 (onder viaduct Brusselsestwg)
Scherpenheuvel: Boemelke   Waregem: Flanders Field  •  Meulebeke: Goethalsplaats - standbeeld

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

Linda BACLAINE
ballet

Stefano GIULIANI
ballet

Onze geplande activiteiten in 2012
10 maart 2012  GRÜSSE AUS WlEN 33 Om 16 uur in deSingel te Antwerpen
11 maart 2012  GRÜSSE AUS WlEN 33 Om 15 uur in deSingel te Antwerpen 
29 april 2012   PROSIT WlEN Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
4 t/m 12 juni 2012  Onze jaarlijkse Verenigingsreis Alleen Wenen ter gelegenheid van de 40ste verenigingsreis
26 augustus 2012   Onze jaarlijkse BRUNCH  in Ter Roest-Buggenhout
14 oktober 2012   Ons jaarlijks WIENER BAL  in De Basiliek te Edegem
17 en 18 nov. 2012 Ons 5de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
9 december 2012  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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Verslag van onze jaarlijkse verenigingsreis
Wenen - Boedapest van 18 tot 26 mei 2011

Beste mensen, 

Men heeft mij gevraagd om een verslagje te schrijven en voor te lezen van onze 39ste reis van de Robert Stolzclub. U weet dat ik 
geen goede spreker ben en hoop daarom dat dit goed afloopt. Sta me bij! Excuses op voorhand! 
Eerst en vooral, het goede weer was aan onze kant en dit hadden we te danken aan onze Jean-Pierre die weer eens met eieren 
gezeuld heeft. 
Op woensdag was het verzamelen geblazen in Mechelen en Berchem, een blij weerzien met bekenden en kennismaking met niet-
bekenden. Onder voorwendsel van een plaspauze werd er op de autosnelweg champagne geschonken door de club, wat iedereen 
apprecieerde. Onze volgende stop was Spessart met lunch in recordtempo om dan vervolgens de reis verder te zetten naar ons 
familiehotel in Ortenburg. 
Op donderdag hadden we een lange rit voor de boeg met bestemming Boedapest met tussenstops in Maeyerling, minder indruk-
wekkend, en Göttlesbrunn voor een lekker visgerecht waar ze Eddy en Maria toch een beetje hadden gefopt met de wijn. Na een 
rit vol gesnurk, aankomst in Viségrad, in hotel Silvanus met uitzicht op de adembenemende Donauknie. Een drankje werd ons 
aangeboden door het hotel en daarna kon iedereen zich gaan verfrissen. ‘ s Avonds wachtte ons een verrassing: eten en dansen 
in Romeinse stijl. 
Vrijdag alweer vroeg uit de veren om de stad Boedapest te bezoeken onder deskundige leiding van Mariana (wat een furie!). 
Voor de middag bezochten we Buda: de oude stad en in de namiddag Pest, beiden gescheiden door de Donau. ‘s Avonds was er 
folkloreavond, waar Marcel en Yvonne een stomende dans gaven. Men zou voor minder euforisch worden! 
De volgende dag alweer vroeg opstaan om tijdig in het parlement te zijn; Mariette gaat ervan uit: “Wie kan feesten moet kunnen 
afzien!”. Iedereen tevreden dus, so what. Mariana maakt een paar duidelijke afspraken want ze zijn er nogal streng. Achteraf vrij 
bezoek aan de markthallen, een paradijs voor de vrouwen, een welgekomen plaats voor de mannen die even kunnen uitblazen 
op een terras. Na de lunch in Borbabor, een trip naar de puszta, voor velen onbekend. Een immense steppe waar we mochten 
genieten van drank, eten en paardenshow. Een verrassing ter plaatse, nooit gezien! Mariette en Ludo samen onder de herdersjas 
en ons Leootje op een paard. Tijdens de terugrit kregen we gezelschap van onweer. 
Volgende dag naar de citadel, koffiestop in de New York (een interieur om paf van te staan). Daarna dineren in de “Gundel” met 
een heerlijk buffet. Na afscheid van onze vrienden Godelieve, Erry, Mia en Jos gaat het verder richting Wenen. Eventjes paniek 
op de bus want den Leo trachtte te ontsnappen aan een routine-controle. Aankomst in “hotel Ananas” met op het menu: vlees, 
gestoofde uitjes, prima voor de darmflora. De tijd gaat zo snel, we zijn al maandag. Renate, onze gids, leidt ons door Wenen: de 
opera en het hofburg met in de hoofdrol “Sissi”. Na de lunch in de Augustinerkeller vrij shoppen met een aantrekkelijke schoe-
nenwinkel waar er zich durfden permitteren om vermindering te vragen en met succes. Verfrissen in het hotel voor alweer een 
hoogtepunt in onze reis: lunch en concert in het Kursalon onder gezelschap van het Salonerorkest Alt Wien. 
Alweer een dagje verder, Leo rijdt ons voor de laatste keer door Wenen, onder leiding van Renate, zo naar het wondermooie 
Schönbrunn. We kregen de keuze tussen het kasteel, het wagenpark en of treinrit. Een wandeling door het park met de welriekende 
rozen was voor velen een boost. Na de lunch in de Donauturm trokken we richting “Concert café”. Het gezelschap gaf er een 
daverend concert, aangenaam om naar te luisteren, af en toe met een emotioneel timbre. De GPS leidt ons dan verder door nauwe, 
smalle straatjes naar de Heuriger waar alweer eten, drinken en dans op ons wachten. De Marie-Louise met 2 kopstukken aan 
boord namelijk Jean en Maria vaarde voor de 2de keer op een rij uit. Voor de liefhebbers was er nog een nabeschouwing in de bar. 
Voorlaatste dag verliep kalm en rustig met tussenstop in Passau. Met stille, brave mensen aan boord gaat het verder tot Rothen-
burg ald Tauber. 
Finaledag: na een lekker, stevig ontbijt, gauw nog wat inkopen doen en weg wezen, om 10.30 uur stipt. Hier staan we dan om 
ons afscheidsdiner te proeven en dan huiswaarts. ‘t Is goed geweest, we hebben er van genoten. 
Graag wil ik nog een paar mensen in de bloemetjes te zetten: 
Mevr. Standaert, voorzitster, kranige dame die alles opmerkt, zelfs iemand die met een vuil zakje rondloopt, dringend aan ver-
nieuwing toe. 
Mariette, onze reisleidster, die van hier naar daar holt om alles in goede banen te leiden. 
Jean-Pierre, penningmeester, die ervoor zorgt dat de centjes goed besteed worden. 
Leo, de buschauffeur, geduldige, kalme man die ons overal veilig naartoe brengt. 
Eddy, sterke man, die steeds paraat staat om te helpen. Zijn vrouwke Maria mag terecht trots zijn. 
Mariake, de snoepjesmadame, die ervoor zorgt dat we een frisse mond krijgen. Hopelijk ben ik niemand vergeten. 
Om af te sluiten zouden we kunnen het liedje zingen van ‘Ot is mooi geweest, ‘t is mooi geweest”. 

Luc Temmerman 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Verdienstelijke clubleden.

U weet allicht, beste vrienden, dat we toch heel wat clubleden hebben bij onze noorderburen. Zij komen practisch allemaal uit 
de streek van ROOSENDAAL. 
Een van hen is Pierre TIMMERMANN. Sympatieke man die een paar jaren geleden helaas zijn echtgenote heeft verloren. 
Maar een “krantenbericht” uit een lokale Roosendaalse krant is bij ons komen binnen waaien. Daarin gaat het over de heer Pierre 
Timmermann. Hij is juwelier van beroep. Buiten zijn “winkel” heeft hij ook een groot atelier waar alle reparaties worden gedaan. 
Wel “JUWELIER TIMMERMANN” viert nu zijn 60° verjaardag. Langs deze weg sturen wij hem onze beste gelukwensen. De laatste 
17 jaar is zijn zoon WlLBERT mede in de zaak gekomen en momenteel is hij het die daar alles netjes runt. Zo blijft hij in het spoor 
van zijn vader PIERRE. Nog alle verder succes toegewenst en hop ... naar de 75 jaar. Het bestuur IRSCB vzw 

P.S.: Indien u ook “merkwaardige” leden van onze club kent, gelieve dit dan door te geven aan ons secretariaat. Bedankt.
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BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”
ZONDAG 16 OKTOBER 2011 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 (Lidgeldbetalende leden 2011) voor het 40ste 
Weens Bal in Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) te 2650 Edegem.       Handtekening,
Ik stort €..................................... op rekeningnr. 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 11 DECEMBER 2011 om 13 uur  - ‘s Graevenhof Schilde

te betalen en terugzenden voor 27 november 2011 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 11 december 2011 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) / Borsbeek brug
 Ik stort ...................................................................... Handtekening,
 90,00 per persoon (Lidgeldbetalende leden 2011 88,00 per persoon)   •  +12,00 p. p. voor de autocar 
 op rekening nr. 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  •  irsc@skynet.be
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 33”
op ZATERDAG 10 MAART 2012 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  Handtekening
van de Internationale Robert Stolz Club, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
10/03/2012 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 33”
op ZONDAG 11 MAART 2012 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.
11/03/2012 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  



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

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!!!

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

Zoekertje 
Hoe vind je de foto’s van het concert “Grüsse aus Wien” ? 

 
Volg de nummerings 
1. Kies  ”www.irsc.be” 
2. Kies ”portfolio” 
3. Kies ”Grüsse aus Wien 2010” 

    

4. Druk Start op “Start/Stop” 
5. Ga terug naar vorige pagina, druk op ”niveau omhoog” 

 

 

1 

2 3 

4 5 

Zoekertje? Hoe vind je de foto’s van het concert “Grüsse aus Wien”?
Volg de nummering:
1.  Kies “www.irsc.be”	 	 	 4.  Druk op “F11	om	een	volldig	beeld	te	bekomen
2.  Kies “portfolio”	 	 	 	 5.  Druk op Start op “Start/Stop”
3.  Kies “Grüsse	aus	Wien	2010”		 6.  Ga terug naar vorige pag., druk op “niveau	omhoog”


