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

op ZONDAG 9 DECEMBER 2012
Beste Clubleden, (zie de aankondiging hierover verder in onze Report),
Wegens het overlijden van de “patron” en de “chef” van Salons ‘s Graevenhof zouden wij een speciale hulde willen brengen
als “eerbetoon” door één minuut stilte in acht te nemen bij de start van ons DINER. Dit ook ter ere van al onze andere leden
van de club die ons in 2012 hebben verlaten. Daarom wees er zo talrijk mogelijk bij. Waarvoor onze dank. Wij weten dat we
op U kunnen rekenen en danken u daar reeds bij voorbaat voor.
Ons traditioneel Kerst- en Nieuwjaarsdiner gaat zeker ook dit jaar door in “‘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, Nest Adriaensen & Jefke Batens (vioolbegeleiding) rekent dat samen met de sympathieke
Joke Cromheecke 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 «Compagnie Les Coryphées» van Sint-Niklaas. Een
rede temeer om er zeker bij te zijn: inschrijven dus!!!

AANDACHT!!! Deuren gaan open om 12u50 stipt !!!
Vanaf 13 uur: ONTVANGST van de DEELNEMERS
Aperitief met hapjes
uit onze warme en koude keuken

Haasje van kabeljauw in bladerdeeg
met spinazie, tijm en salie
Kreeftensausje

Bisque van kreeft en gamba’s
met Armagnac en truffeldips

Sorbet Maison

Varkenshaasje met roomsausje “Dyon”,
groententaartje en polders

Chocoladesoufflé met walnoot
en perenmousse

Mokka- en theesoorten met zoetjes

PROGRAMMA

Alles muzikaal omlijst door het Ensemble

Frank Mortiers, Nest Adriaensen
& Jefke Batens (vioolbegeleiding)
met tevens dansgelegenheid

zang Joke

Cromheecke

INKOMPRIJS: €95,00 / p.p.
Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €89,00 / 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.

(dranken tijdens diner inbegrepen)

Einde feestlijkheden: 19 uur
Om 19u30: “Sag beim abschied leise Servus” Terug met autocars.

Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 25 november 2012.
Ook de betalingen moeten op deze datum binnen zijn.
Vanaf 2 december 2012 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.
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BESTUURSMEDEDELING

Beste Robert Stolzclub leden,
Dat uw bestuur zich terdege inspant om onze concerten steeds op peil te houden en zelfs te
verbeteren, dat zult u al zeker gemerkt hebben. Ook dit jaar met onze WIENER PARADE in Mechelen.
Het succes is ENORM. Nog beter dan verleden jaar. Gans ons bestuur dankt jullie dan ook langs deze
weg voor die steun. Steun die onontbeerlijk is om met succes verder te bouwen aan onze doelstellingen.

M
Wij gaan er ook voor om van onze 34 GRÜSSE AUS WIEN van maart 2013 in deSingel een
echte TOPPRESTATIE te maken. Ook daarvoor rekenen wij op jullie allemaal.
Bedankt reeds bij voorbaat voor de nodige publiciteit en wij zien mekaar weer op ons WIENER
BAL van 14 oktober in de BASILIEK in Edegem.

aar een deel van de “inschrijvers” zouden wij toch willen vragen van het nodige bedrag te
willen overschrijven, zodat ook deze kaarten kunnen verstuurd worden.
ste

Oprechte groeten.

Het Bestuur van de IRSCB vzw

Onze geplande activiteiten in 2012
14 oktober 2012
17 en 18 november 2012
9 december 2012

Ons jaarlijks WIENER BAL in Hotel De Basiliek te Edegem
Ons 6de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
KERST- en NlEUWJAARSDINER in het ‘s Graevenhof te Schilde

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.
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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KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 34
dit jaar ook met een kooruitvoering

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. • Kortrijk: Oprit Oost
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

Belangrijk voor U!!!

W eet U? Indien U in 2012 e30 (per gezin) lidgeld betaalt, dan had U alleen al voor onze concerten
e42 uitgespaard. Mis deze kans niet!!!!
Zeker doen in 2013!!!

Het bestuur.
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Verslag reis Wenen-Bratislava: van 4 juni-12 juni 2012.
Maandag 4 juni 2012:
Oostenrijk riep. Lichte regen hield ons niet tegen. Met een volle bus vertrokken we om 07.15 uur en genoten een twee uur later van een
champagne-stop.
Eens Limburg a/d Lahn (mooie bakstenen kerk) voorbij dook het “Angelus voor de toerist” op:“Aan den heiligen Christoffel”, verpakt in versvorm en geestig voorgeschoteld.
Frankfurt (enorme vlieghaven), Spessart (middageten), Wurtzburg (op de tonen van eine kleine Nachtmusik van een zekere W. Amadeus
Mozart), Nurnburg (rommelmarkten), Regensburg (witte Walhalla op een bergflank) en de Donau (machtig zoals altijd) passeerden de revue.
Rond 19.15 zagen we de ondergaande zon vanaf ons terras van hotel Zum Koch
In Ortenburg. Bij het heerlijk avondmaal genoten we van enkele Hessen Schmitt aus Bergtheim, alias Bocksbeutel. Zalig…
Dinsdag 5 juni 2012: Ich war in Passau
Na een deugddoende nachtrust en ontbijt trokken we naar het dichtbijgelegen Passau. Het landschap lachte ons toe, de huizen waren mooi
versierd met bloemen en enkele bewoners wuifden.
Passau betekent smalle straten, soms hoge waterstanden (tot 13 meter), prachtig glaswerk, mooi stadhuis, trompe l’oeil, oeil de boeuf, vlugge
Inn, machtige Donau, Sissi, Mövenpick (kaffeegenuss), imposante dom St.Stephan met overdonderende orgelende J.S.Bach en C.Franck.
Kristallschiff verschafte rust en bewondering op de Donau. Tot Kasten én terug. Witte Rivaner (geen Alken),schone oevers,Tom Jones en zwaluwen.
’s Avonds traden drie groepen op: dansers, zangers en muzikanten. Om van te snoepen (… ook van de Beierse muziek).
Woensdag 6 juni: Stift Sankt Florian und Wien…
Weer met een zalige nacht, een lekker ontbijt en een weemoedig inpakken. Afscheid nemen is niet zo eenvoudig.
(Zum Abscheid sag leise Servus). Na bijna 2 uur belandden we in Linz en in Sankt Florian Stift: Augustiner Chorherren, enorm uitgestrekt,
smeedwerk, plafondschilderingen (Altomonte), meditatie, Sängerknaben, Augustinus (Mit der Zunge können wir unseren Gott nicht immer
loben; aber wir können es mit unseren Tun), kerk (700 ton beton fundament),“In U heb ik mijn hoop gesteld en zo word ik in de eeuwigheid
opgenomen, ostuarium met sarkofaag van Anton Bruckner (1824-1896) en 6000 doodshoofden, koorstoelen (17de eeuw), Oostenrijk en Hongarije overwinnen de Turken (1688-1697,1717), bibliotheek (150.000 banden), pure barok…
We waren nog beduusd als we enkele uren later Wenen binnenreden. Rond 17.15 uur werden we verwelkomd door Park Hotel Schönbrunn,
een zeer exclusief hotel, net een paleis of een luxe-klooster, met als toppunten o.a. Bijou Bar, 314 prachtige kamers en een geweldige bediening. Ooit paleis voor de keizer werd het opgericht in 1907 en nadien vele malen gemoderniseerd maar laat nu nog vele sporen na van de
Oostenrijkse keizertijd.
Donderdag 7 juni: Wien Augustinerkeller, Kursalon und…
Met onze bus door Wenen rijden is als door een openluchtmuseum rijden, niet vermoeiend en met gids Renata zelfs een aanrader:
Schönbrunn • Musikverein • Orangerie • Donauturm (mooi panorama) • Karlskirche • Stephansdom • Opara (Don Giovanni
van Mozart) • Riesenrad in Präter • Belvedère • Geboortehuis Strauss • Hundertwasser • Geboortehuis R. Stolz • Secession
Hofburg (6 eeuwen Habsburg) • Gouden Strauss • Börse • Parlement
As goa poast da mè de Stolz-club op roas gaan een rustige vakantie is, poast dan ma goa iet anders.
Vrijdag 8 juni:
Om 6 uur (midden in de nacht) loopt de wekker af en om 6.30 zitten we allen netjes aan het ontbijt.
Leo haalt de bus en… om 7u40 vertrekken we naar de aanlegplaats van de catamaran.
Om 9 uur is onze afvaart. Mariette heeft 2 kg ticketten, grote repen:
1 voor heenvaart
1 voor old- timer rondrit
1 voor terugvaart
Tijdens onze heenvaart breekt de zon door. Met een “gewichtige” gids verkennen we Bratislava en hij laat ons achter bij het middagrestaurant.
Na de maaltijd even vrij de omgeving verkennen en om 16 uur weer inschepen. Na een verfrissende wasbeurt een aangename avondmaaltijd
en dan… naar het “Federball”.
Zaterdag 9 juni:
Deze keer mogen we op een “NORMAAL” uur opstaan op voorwaarde dat we om 9 uur kunnen vertrekken. Renata en onze Leo brengen
ons naar Belvedère. De gids vertelt honderduit maar in de bus is enorm geroezemoes en in de zalen van Belvedère verdringen Japanners en
Westerlingen zich voor DE KUS van Klimt.
Na een “shop”-moment zetten we koers naar de Donau-Turm. Pijlsnel zijn we 120 m boven de grond met de lift en de rest… jawel met de trap.
Na een afdaling tegen ongeveer 6m/sec. hebben we rendez-vous in het Lehar Schloss waar eerst drie en daarna vier jonge talenten onder
pianobegeleiding enkele mooie operette stukjes ten beste geven.
Voor het avondmaal is een muzikant en witte wijn à volonté besteld in Neustift. Dat is”hup met de beentjes”. Leo laat zich op de dansvloer
niet onbetuigd maar…. mooie liedjes duren niet lang…. Om 22 uur worden we willens-nillens naar de bus gestuurd.
Zondag 10 juni:
Normaliter zou dat een rustdag kunnen zijn, maar niet bij de IRSC dus… opstaan om 7 uur; bus in om 8.30 uur en …. het regent! Zoals gewoonlijk klaart de hemel open en breekt de zon door als we op de bestemming aankomen.
In het” Musikverein” dat de thuisbasis is van de Wiener Symfonicker worden we voortreffelijk rondgeleid.
We mogen zelfs even in de “Gouden zaal” zitten alsof we ’t Nieuwjaarsconcert bijwonen en de repetitielokalen in de kelder bezoeken.
Nu heeft Mariette de zware taak om iedereen van de souvenirshop los te weken om nog over de Karlsplatz te kuieren en de sfeer in de Carolus
Borromeus-kerk – waar een 1ste communieceremonie plaats heeft – op te snuiven. We krijgen daar in het park de gelegenheid om de oudste
U-bahn-stations in Jugenstill te fotograferen.
Na een voortreffelijk middagmaal in de Salm Braü is het siësta-tijd om daarna -gelaarsd en gespoord- terug de bus te nemen; nu naar Schönbrunn
voor een geleid bezoek met een “Vlaamse” gids die een fluisterrondleiding geeft. In dit prachtige kasteel is pronk en praal troef. Verhalen over
16 kinderen die elk 5 à 10 kamers toegewezen krijgen; hemelbedden die alleen gebruikt worden om een “minister” te kunnen ontvangen in
brokaat en gouddraad als men “ziek” is. Dat “sjiek” niet altijd synoniem is met lekker ervaren we in de Orangerie. Na een ± geslaagd concert
met een glaasje Sekt tijdens de pauze, keren we voor de laatste keer terug naar Parkhotel. Parkeren bij Schönbrunn in Wenen voor enkele uren
kost meer dan het toch al te dure toegangskaartje voor ’t concert. Misschien is het voordeliger een boete te riskeren?...
Maandag 11 juni:
Vroeg uit de veren. Bagage in de gang en ontbijten. Het laden van de bus verloopt vlot dankzij de helpende handen van ons “mannen”.
We middagmalen uitstekend in “Zum Koch” en na een voorspoedige reis met afwisselend zon en regen worden we ingekwartierd in de moderne vleugel van Hotel “Zum Rappen” in Rothenburg.
De keuken doet haar best en serveert een lekker soepje, slaatje en dan een rollade met röstis afgewerkt met een ijstaartje + koekje en natuurlijk
Sahne.
Spijtig genoeg missen we de afspraak met de Nachtwacht.
Dinsdag 12 juni:
Er is een Duits spreekwoord : Wenn die Engel verreisen lacht der Himmel; dus droog weer en zon.
Vlotte reis tot opeens een file opduikt. We ontvluchten de autostrade, wringen de bus in alle richtingen. Mariette zoekt een alternatieve route en
bij Frankfurt komen we even terug in een file bij de verkeerswisselaar. Toch arriveren we om 13.15 uur in Bingen,“Zum Krone”, een uitgelezen
Gasthof waar we de apotheose-maaltijd aangeboden krijgen van aperitief tot en met de koffie.
Er heeft een kleine bedankingsceremonie plaats en dan… tijd om de laatste etappe aan te vatten.
De extra kilo’s worden zuchtend aan boord gehesen.
Proficiat Mariette, Jean-Pierre, Eddy (barman) en Leo (chauffeur) en alle deelnemers voor de fijne Jubileumreis.
Met dank aan, Walda en Frans.
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.

IRSC

organiseert voor U op

ZONDAG 14 OKTOBER 2012 om 15 uur
in Feestzaal van Hotel De Basiliek,
Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) te 2650 Edegem
haar

41

ste

Weens Bal

bij Robert Stolz
Beste dansliefhebbers,
Met deze doen wij een speciale oproep naar jullie
allemaal om deze namiddag niet te missen.

Om het geheel aantrekkelijker te maken hebben wij 2 x 20 minuten een optreden voorzien van 2 echte Spaanse Flamenco’s.
Niet te missen!!! Dus iedereen op post op 14 oktober. Die zondag is het “verkiezingen”.
Dus is iedereen thuis en kunnen jullie in massa’s komen.
Ook de “eetmogelijkheid” zal wat ruimer zijn. Tot zondag 14 oktober dan.

Frank MORTIERS, Nest ADRIAENSEN & Jefke BATENS

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 24
en bussen 90 - 91 & 92 naar Kontich Rooseveltplaats
Perron 3 > afstappen gemeentehuis Edegem
vlakbij de zaal.
OPGELET!!! BUSSEN GEWIJZIGD.
(Werken in Edegem centrum zijn voorbij!)

25 jaar Mechels Salonorkest
Dit seizoen viert het Mechels Salonorkest haar 25e muzikale seizoen. Traditioneel gaat het Herfstaperitiefconcert & diner door op zondag 25 november2012 in De Bosuil te Schiplaken.
Speciaal voor ons jubileum nodigen we U graag uit voor een uitzonderlijk klassiek kamerconcert op zaterdag
6 oktober 2012 om 20 uur in het auditorium van het Conservatorium te Mechelen.
Anahit Abgarjan, sopraan en Eric Janssens, bariton brengen samen met Mark Joly, piano en Els Sablon, dwarsfluit, werken van Mozart en Schumann.
In het 2e deel echter volgt er een wereldcreatie door Anahit Abgarjan en het Cosy Brass kwartet o.l.v. Guy
Godts : zij laten U kennis maken met de muziek van de Armeense componist Komitas.
Kaarten aan 12,50 Euro.
Info & vvk : Linda Hendrickx 0498/46 75 34
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De Internationale Robert Stolz Club België presenteert in 2012 ook te MECHELEN een DUBBEL-CONCERT op

ZATERDAG 17 NOVEMBER 2012 om 16 uur en
op ZONDAG 18 NOVEMBER 2012 om 15 uur
in de Stadsschouwburg te Mechelen, Keizerstraat 3

WIENER PARADE XI

En dit jaar ook een extra voor de inschrijvers van Wiener Parade XI
Normaal treden er 3 solisten op in Mechelen. Dit jaar hebben wij er opnieuw een 4de weerhouden.
nl. Marc Meersman, bariton en hierdoor wil de Internationale Robert Stolz Club België,
tegemoet komen en de kans geven aan solisten van bij ons.

Otoniel GONZAGA

Katharina Jing An GEBAUER

Marc MEERSMAN

An DE RIDDER

André WALSCHAERTS

René VAN DER SPEETEN

tenor

sopraan

bariton

sopraan

dirigent

presentator

met het Robert Stolz Promenadeorkest o.l.v. André WALSCHAERTS
met Otoniel GONZAGA, tenor, Wenen
Katharina Jing An GEBAUER, sopraan, Wenen
Marc MEERSMAN, bariton, België
An DE RIDDER, sopraan, België
Presentatie: René VAN DER SPEETEN
Station Mechelen, Nekkerspoel op 200 meter afstand van Stadsschouwburg.
Inkom: 37 - Lidgeldbetalende leden 29
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. IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Overlijdensberichten
Wij vernamen het onverwachte overlijden van de

Heer Eric

VAN DER VEKEN

Overleden aan een kwalijke ziekte op de zeer jonge leeftijd van 57 jaar. Hij was zaakvoerder
en “de Chef” van de Salons ‘s Graevenhof, waar wij al vele jaren “te gast”
zijn met ons Kerst- en Nieuwjaarsdiner. Het bestuur heeft in zijn naam en in naam van al onze
clubleden zijn innige deelneming betuigd aan mevrouw Celine Van der Veken, zijn echtgenote.
en
eveneens vernamen wij het overlijden van de

Heer Willy

VAN AERSCHOT

Hij is 77 jaar geworden en na een korstondige ziekte overleden. Hij was voorzitter van de
afdeling GRIJZE PANTERS afdeling Mechelen.
Onze deelneming in de rouw hebben wij gedaan in naam van ons bestuur en van zijn leden.
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BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”
ZONDAG 14 OKTOBER 2012 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 2012) voor het 41ste
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 9 DECEMBER 2012 om 13 uur - ‘s Graevenhof Schilde
te betalen en terugzenden voor 25 november 2012 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 9 december 2012 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,
€95,00 per persoon (Lidgeldbetalende leden 2012 €89,00 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 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
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 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.

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 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
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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

“Salons Ter Roest”

Feestzalen
is een complex
met 3 mooi ingerichte zalen voor 200 tot 400 personen.
Kamerstraat 50 - 9255 Buggenhout, Tel. 052/33 62 34 - Fax 052/33 61 49
Elke zaal heeft zijn eigen charme en uitstraling.
Ook bij het meestal groot aantal gasten slaagt men er bij “Salons Ter Roest”
steeds in om culinair verfijnde gerechten op tafel te brengen.

* BRUNCH *

•
•
•
•
•
•

Elke zondag BRUNCH om
12 uur met aperitief, verfijnd royaal assortiment van een uitgebreid voorgerechten
soep - hoofdgerechten - kaas en desserten buffet met koffie.
UITSLUITEND RESERVATIES

Centrale ligging - gemakkelijk bereikbaar
2 ruime privé parkings
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.

