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KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal, DESGUINLEI 25 - Antwerpen

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 35
met groot gemengd koor: OMNIA CANTICA uit Zaventem
dirigent: Valeer DE VLAM

ZATERDAG 15 MAART 2014 om 16 uur
ZONDAG 16 MAART 2014 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

Otoniel GONZAGA

An DE RIDDER

Max SAHLIGER

Petra HALPER-KÖNIG

André WALSCHAERTS

René VAN DER SPEETEN

tenor

sopraan

bas-bariton

sopraan

dirigent

presentator

Solisten:

Dirigent:

Otoniel Gonzaga, tenor (Wenen)
An De Ridder, sopraan (België)
Max Sahliger, bas-bariton (Wenen)
Petra Halper-König, sopraan (Wenen)

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
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

Inkom: 45 - Lidgeldbetalende leden 32 • Om organisatorische redenen betalen bij bestelling!!!
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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BESTUURSMEDEDELINGEN

Beste Stolzclub vrienden,

Het jaar 2013 zit er op! Als we even terugblikken, kunnen we alleen maar vaststellen dat het een zeer
vruchtbaar jaar was. Onze Grüsse aus Wien 34 was in maart 2013 voor de 1ste maal volgeboekt.
De Wiener Parade in Mechelen maanden voordien uitverkocht. Onze dank gaat naar jullie allemaal. Met
de jaarwisseling doen wij daar nog onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar bij. Voor jullie en de
ganse familie. Dit niet alleen vanwege onze voorzitster, maar van gans ons bestuur.
Dat 2014 u alles mag brengen wat op jullie verlanglijstje staat. Wij zullen trachten verder te doen zoals
we bezig zijn. Daarbij niet vergetend, dat we dit jaar onze 45ste verjaardag gaan vieren.
Maar om alles goed in orde te kunnen houden, mogen wij onze financiële kant niet uit het oog verliezen.
Daarom toch nog een verzoekje aan onze leden, die door vergetelheid of andere redenen, hun lidgeld
nog niet in orde gebracht hebben, om dit dan wel onverwijld te willen regelen. Voor een vereniging van
onmisbare waarde.
Wij hopen jullie terug te ontmoeten op al onze activiteiten van 2014 (en dat zijn er heel wat).
Het voltallig bestuur van IRSCB vzw

B

este Stolzclub vrienden,
Bestel zo vlug mogelijk uw kaarten voor ons JUBILEUMCONCERT van 28 september 2014. Reeds
meer dan 1/3 weg. Ook voor de WIENER PARADE XIII van 8 en 9 november 2014 in Mechelen. Ook
hier is de interesse groot.
Doe nog geen betalingen daarvoor. Alles verschijnt op tijd in de REPORT. Maar SCHRIJF WEL REEDS IN.
MAAR.... doe nooit betalingen van kaarten ZONDER dat U kaarten hebt besteld, dan kunt u voor verrassingen staan. Bel of mail eerst en vooral naar onze secretaris René Van Eyken 0477/20 76 91 of
irsc@skynet.be.
Nog iets belangrijk: Vergeet uw LIDGELD 2014 niet te voldoen. Zeer belangrijk voor de club.
Het bestuur.

Onze geplande activiteiten in 2014
zaterdag 15 maart 2014
en zondag 16 maart 2014
27 april 2014
11 t.e.m. 19 juni 2014
24 augustus 2014
28 september 2014
8 en 9 november 2014
14 december 2014

GRÜSSE AUS WlEN 35
Om 16 uur in deSingel te Antwerpen
GRÜSSE AUS WlEN 35
Om 15 uur in deSingel te Antwerpen
PROSIT WlEN • Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
Onze 42ste Verenigingsreis
Wenen - Ljubljana (Slovenië)
Onze jaarlijkse BRUNCH
in Salons Ter Roest te Buggenhout
JUBILEUM CONCERT
45 jaar IRSCB deSingel te Antwerpen
ste
Ons 8 dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
KERST- en NlEUWJAARSDINER in ‘s Graevenhof te Schilde

P.S.: In ons jubeljaar is er dus geen Wiener Dansnamiddag (Weens Bal), wegens een te druk programma,
voor meer informatie raadpleeg onze website www.irsc.be,
email naar irsc@skynet.be pf bel 015/32 37 56, gsm 0477/20 76 91.

BESTUUR:
Voorzitster:
Mevr. STANDAERT-DE GROOF Julienne
Ondervoorzitter:
Dhr. DE BROUWER Roger
Secretaris & P.R.: Dhr. VAN EYKEN René
					
Penningmeester:
Dhr. MAES Jean-Pierre
Bestuurslid:
Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette

(reisleidster van onze jaarlijkese verenigingsreis)

Tel. 015/20 48 78 - Fax 015/42 24 57 - Gsm 0473/78 12 13
Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60
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
Tel. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02
Tel. & fax 015/42 36 42 - Gsm 0478/20 58 59

____________________________________________________________________________________________
Medewerkster:
Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen)
Tel. 056/61 41 12 - Gsm 0474/10 75 38
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33 ste Prosit Wien

®

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

27 APRIL 2014

van 13 tot 19 uur - deuren 13 uur muziek vanaf 14 uur

Diner Dansant-Ensemble

Frank Mortiers, Nest Adriaensen
& Jefke Batens (vioolbegeleiding)

Een spetterend
lentefeest!

MENU
Aperitief met aangepaste hapjes

Hawaiiaanse zeevruchtencocktail

Aspergeroomsoep met kervelpluksels

Kalfszadel sausje van belgisch abdijbier,
zuiders groentenbrochetje,
Parijse nootjes

Vanille-ijs met warme krieken

Aangepaste wijnen en water
tot en met de hoofdschotel.

Niet-leden: €60,00
Lidgeldbetalende leden: €55,00
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.

Belangrijk voor U!!!

W eet U? Indien U in 2013 e30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten
e42 uitgespaard had. Mis deze kans niet!!!! Zeker doen in 2014!!!

Het bestuur.

Ons JUBILEUM CONCERT • Wees erbij op 28 september • 45-jaar IRSC
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Ons JUBILEUM CONCERT • Wees erbij op 28 september • 45-jaar IRSC
BESTUURSMEDEDELINGEN
2014!!! Het is zo ver. Het is 45 jaar geleden dat de jonge Mechelaar, Mark Standaert,op verzoek van de
grootmeester zelf, Robert Stolz, het initiatief nam en de “INTERNATIONALE ROBERT STOLZCLUB BELGIE
vzw” oprichtte. Het was september/oktober 1969.
De club, uw club, heeft sindsdien een ganse weg afgelegd. Er waren uiteraard hoogtepunten en succesperiodes. Maar soms hadden we af te rekenen met een tegenvaller. Het is reeds van in 1997 geleden dat
er een serieuse bestuursuitbreiding heeft plaats gevonden. Sindsdien zijn er reeds verschillende van hen
overleden of hebben om gezondheidsredenen hun bestuursfunctie moeten neerleggen. Langs deze weg
een oproep aan eventuele kandidaten die ons bestuur willen vervoegen en bereid zijn van belangeloos
heel wat werk op te knappen om onze vereniging levendig te houden. ”Op de hoogte van computerwerk”
is ten zeerste aan te raden. Mechelen of zijn omgeving is de ideale plek, daar we regelmatig vergaderen,
maar ook overleg plegen met mekaar en zaken moeten bespreken met anderen. Grote afstanden afleggen is dan niet zo opportuun. Interesse? Bel ons!!
Maar het jaar 2014 zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Elke activiteit die we doen dit jaar zal in
het teken staan van “feest”. Het hoogtepunt zal liggen op 28 september 2014. Dan brengen wij ons
“JUBILEUMCONCERT 45 JAAR IRSCB vzw”. Bij gebrek aan een degelijke accommodatie in
Mechelen, moeten wij uitwijken naar onze vertrouwde stek “de Blauwe zaal van deSingel”, de meest
confortabele zaal van Antwerpen met een fantastische akoestiek. Dit zal gebeuren met ons vertrouwd
GROOT ROBERT STOLZ PROMENADE ORKEST. André WALSCHAERTS zorgt voor een perfecte uitvoering.
Hij krijgt bovendien het 60-koppig koor OMNIA CANTICA daar bij. Er zijn 2 solisten, de echte “crème de
la crème” uit WENEN. Het is de tenor Sebastian REINTHALLER en de sopraan Elisabeth FLECHL. Geen
onbekenden voor ons. Wist u dat deze tenor in Oostenrijk de hoogste onderscheiding, in dit vak, heeft
gekregen van de minister van Cultuurzaken, nl. de titel van “Kammersänger”.
Onzer balletnummers mogen niet ontbreken en daar zorgt Linda BACLAINE voor de choreografie. Het
geheel wordt door René VAN DER SPEETEN,op een manier die hij alleen kan brengen,aan mekaar gepraat.
We zullen een echte ode brengen aan onze grootmeester uit WENEN: Robert STOLZ!
Maar ook bij onze andere activiteiten zal ons “45 jaar’” aan bod komen.
Mede dank zij jullie steun en aanwezigheid, vooral op onze concerten, is het succes steeds enorm groot
met uitverkochte zalen.
Prachtig om dat te mogen en kunnen zeggen. Maar we moeten volhouden.
Uw bestuur stelt alles in het werk om het niveau niet alleen te behouden, maar zelfs nog op te krikken.
In naam van onze voorzitster en gans ons bestuur wensen we u en uw familie ook langs deze weg een
gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe.
Het bestuur.

Beste Stolzclub vrienden,
Ook ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan
geven wij een postzegel uit. Deze kunt U bij
ons aanschaffen.
Ook hiervoor geldt een gouden regel....
wees er snel bij want we hebben maar een
beperkte voorraad.
Stort 10 Euro (1 vel van 10 postzegels) op BE40
0015 2106 3363 - BIC GEBABEBB, van IRSC
vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen.
Het bestuur
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Onze 42ste verenigingsreis naar Wenen en Ljubljana.
(onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen • Ljubljana

van woensdag 11 t/m donderdag 19 juni 2014

• 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.
• De volgende dag bezoeken we Ybbs, de waterwerken, met gids gevolgd door middagmaal en zijn we ‘s avonds in Wenen in het
beroemde “Parkhotel”.
• Bezoek aan Wenen met gids, gevolgd door middagmaai in Augustinerkeller om na de middag te ‘free shoppen’.  Dezelfde avond
hebben we een stijlvol souper in het ‘Kursalon’ gevolgd door een Weens concert.
• Zaterdag bezoeken we -na ontbijt- ‘Theater an der Wien’ en de ‘Naschmarkt’. Middagmaal in ‘Sperl’, daarna concert (nieuw talent)
in het “Léharschloss” om dan -in de beste stemming- een “Heuriger” mee te maken “im alte Smiede” in Neustift am Wald..... wie
sagt oder spielt etwas ?
• In Wenen bezoeken we “Schönbrunn” of het Wagenpark of nemen we het treintje? Middagmalen in de ‘Orangerie’ en weg zijn
we naar... Ljubljana.
• Maandag bezoeken we Ljubljana met gids, bezoeken we de opera en andere bezienswaardigheden om dan -effe uitblazen- te
souperen met een folklore-avond.
• We vertrekken naar ‘Postonja’, grotbezoek met treintje, dineren in Bauernhof,
bezoek Lipica... paardenvoorstelling... souper in ‘t hotel.
• Woensdag... vertrek naar Rotenburg o/d Tauber, dineren in Rosenheim/
Irschenburg en nemen logies in hotel “Rappen” met mogelijkheid tot
‘Nachtwacht’.
• Donderdag rijden we huiswaarts , afscheidsdiner in Bingen ‘Kröne’ om veilig
thuis te komen in Berchem en Mechelen
... ‘sag leise zum Abschied’ ....
Wie wil een verslagje maken tijdens de reis?
We zijn thuis rond 20u00 in Berchem en 30 min. later in Mechelen (onder voorbehoud)....
Boeken kan bij Mariette 015/42 36 42 of gsm 0478/20 58 59 of bij J.P. Maes 015/41 06 05 of bij Mevrouw Standaert 015/20 48 78.
Verplicht inschrijven met inschrijvingsformulier van deze REPORT januari 2014.

REISSOM:
€1.300 p.p./vol pension in kamer van twee personen +€200 p.p. in kamer van één persoon.
De prijzen van de reis van verleden jaar kunnen dezelfde blijven, ondanks de levensduurte zijn wij er in
geslaagd de prijzen te behouden ten voordele van onze leden.
Eveneens in de prijs inbegrepen:
• alle ingangen, de gidsen en concerten  • reis/bijstandverzekering
Niet inbegrepen in de prijs: • alle dranken met eventuele fooien (10%)
INSCHRIJVEN
Om iedereen gelijke kansen te geven: De inschrijving gebeurt met het inschrijvingsformulier dat in de
REPORT 2014/Nr 1 zal verschijnen. Samen met de inschrijving moet het voorziene voorschot betaald
worden. Dan pas is de inschrijving officieel. Elke medereiziger moet lid zijn van de IRSCB vzw, lidgeld
30,- Euro 2014 voldaan.
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten vóór 20 februari 2014 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.

MEDEDELING
Een lid van de Stolzclub bezit : Een hele reeks langspeelplaten (zo goed als nieuw)
van Robert STOLZ. Plus : uitgave “Die goldene Zeit der Wiener Musik”
4 delen + boek. Nog andere Stolz platen.
In totaal 60 tal LP’s. Alles mag weg voor 25 Euro.
Neem contact met eigenaar 0497/50 68 94 of erikjaspers@telenet.be
P.S.: Buiten de verantwoordelijkheid van de club.
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Verslag Weens Bal van zondag 13 oktober 2013.
Als gevolg van het overlijden van mijn dementerende echtgenote, Agnes Van Cleemput, heb ik vorig jaar het traditionele Weens Bal
van de Robert Stolzclub jammer genoeg aan mij moeten laten voorbijgaan, maar dit jaar kon ik er gelukkig opnieuw bij aanwezig zijn.
Het is wel een grote aanpassing geweest er zonder haar gezelschap te moeten aan deelnemen. Het dansen zelf is daardoor nu eerder
naar de achtergrond verschoven: het is slechts bij een paar walsjes en enkele slows gebleven, ook al omdat ik het gevoel had dat er
minder Weense muziek à la Stolz, Strauss en Léhar gespeeld werd dan dit in het verleden het geval was. Maar ja, de jongeren moeten
nu eenmaal ook aan hun trekken komen en het is begrijpelijk dat de muzikanten daar rekening mee houden. Het samenzijn met oude
bekenden, het uitwisselen van nieuws en het vertellen van anekdotes kwam nu op de eerste plaats. Gelukkig heb ik heel wat contact
kunnen hebben met mensen die ik nog van vroeger kende en die ook mijn echtgenote gekend hebben. Zij waren een steun in deze voor
mij toch nog altijd moeilijke tijden.
Dat de voorzitster, Mevrouw Standaert, even met mij is komen praten, heeft me ook goed gedaan. het verheugt me dat ze er ondanks haar
gezegende leeftijd nog altijd zo goed uitziet.
Nieuw voor mij was dat er naast het drinken ook gegeten kon worden. Als je daar van 15 tot 20 uur aan tafel zit, is een hartig hapje
altijd welkomen. Zowel broodjes met kaas of ham alsook een koude schotel of een steak met frietjes en een daarbij behorende bechamelof pepersaus behoorden tot de keuzemogelijkheden. Verse zalmfilet met Hollandse saus en krielaardappelen was eveneens een optie.
Blijkbaar was dat vorig jaar ook het geval, maar nu was de keuze ruimer.
Ik miste wel een aantal mensen die ik vroeger bij dergelijke activiteiten geregeld ontmoette. De opkomst lag dan ook eerder aan de lage
kant, wat ik wel jammer vond. Hopelijk hebben ze het niet definitief laten afweten en zijn ze bij de volgende activiteiten opnieuw van
de partij. Ikzelf wil er in ieder geval opnieuw bij zijn, te beginnen met het galadiner in het ‘s Graevenhof in Schilde op 15 december.
Het is tenslotte toch telkens weer een gezellige bedoening en de organisatoren verdienen dan ook de nodige belangstelling voor hun
geleverde inspanningen.

Jozef Lamberts

Verslag Brunch in Salons Ter Roest 2013.
De 15 uitgave was, hoe kan het ook anders, andermaal een schot in de roos. Begonnen met een zoet-gevooisd aperitiefje, welk het
weerzien met alle vrienden en bekenden, nog gezelliger, en de tongen nog wat losser maakte. Een stemverheffing bij het toewijzen van
de tafels bleek alsdan nodig.
Vanaf dit moment ging de stemming in de zaal van piano naar forte, crescendo de hoogte in.
Het ballet van buffet-opbouwend personeel, waarbij de aanblik van zoveel lekkers (het buffet) bij velen het water in- en over de mond
kwam. Inmiddels was tussen de ”neofieten” en de “habitués” het ijs allang gebroken, nog voor het gevormd was.
Frank Mortiers en Jefke Baetens krikten midderwijl de stemming musikaal nog wat op. Nest was er deze keer niet bij. (Momenteel zijn
handen vol met wittebroodsweken fluisterde men).
Kijk!!!, is hij het,... of is hij het niet? Jawel! Toen Frank “Christine” inzette, werd alle twijfel weggenomen. Will Ferdy was hier dus
ook, nog altijd zoals wij allen, even jong ogend. Hij was er schijnbaar niet om te zingen maar om mee met ons te genieten.
Maar we waren toch naar hier gekomen om te eten nietwaar? DE essentie van een Brunch. Het laat zich zeggen in twee woorden, “lekker Mijnheer”. En dat ging op voor elk onderdeel, voor-hoofd-en nagerecht, wijnen en koffie. Dan zwijgen we nog over de schitterende
inval, ontsproten uit een geniaal brein, verleden jaar, om het dansen toe te laten. Duizend keer beter als bewegingstherapie dan Michel
Bottu, die ons in de jaren stillekes ‘s morgens op de radio om 06:30 leerde turnen.
Dan liever om 16:30 uur ‘s namiddags met uw danspartner(in) tegen U gedrukt, over de dansvloer te zweven.
Toen, “busje kwam zo”, het was weeral, hoe men de uren ook zou verleggen, TE vroeg gedaan.
Maar mijn beste organisatoren, U kunt ook op deze editie oprecht “STOLZ” zijn.
Afspraak volgend jaar, zelfde plaats, zelfde uur. Groetjes
Jean-Jacques Vandervaeren
e

Verslag Wiener Parade XII Mechelen 2013
Zaterdag 16 en zondag 17 november 2013 stonden blijkbaar in vetjes, goed zichtbaar, onderstreept en in “high light” aangeduid op heel
veel almanakken en in menigvuldige agenda’s!! Je kon namelijk op die dagen in de namiddag duidelijk merken dat er wat buitengewoons
te beleven viel in de stadsschouwburg te Mechelen. Ontelbare groepjes muziekliefhebbers “van beider kunne” hadden heel nadrukkelijk
afspraak in de Keizerstraat 3, waar de Internationale Robert Stolz Club België z’n “Wiener Parade XII” had geprogrammeerd.
De voorgaande elf “Wiener Parades” stonden blijkbaar garant voor een schitterende uitvoering van de muzikale kleinodiën met romantische gevoeligheid. Op de twee data waren de uitvoeringen totaal uitverkocht. Wie Wenen hoort, denkt automatisch aan de zeer
gevarieerde scala muziek variëteiten; de gevoelslyriek is daarin zeer goed vertegenwoordigd.
De belangstellende bezoekers werden door de Internationale Robert Stolz Club België opnieuw uitermate verwend met een uitgelezen
programma dat velerlei soorten sentiment opriep. Het Robert Stolz Promenadeorkest onder de vaste hand en de gedreven leiding van
André Walschaerts beloofde een uitermate schitterende begeleiding van een zorgvuldig uitgelezen repertoire, vertolkt door respectievelijk
de gewaardeerde Amerikaanse tenor Otoniel Gonzaga, de Italiaanse warme mezzosopraan Marta Beretta, de Belgische veelbelovende
bariton Joris Derder en de Oostenrijkse gevoelige sopraan Bibiana Nwobilo. René Van der Speeten stelde het programma voor op de
hem zo typisch spitante wijze, gekruid met minder bekende details uit het leven van de componisten en/of een verklaring van het vertelde
verhaal. Hij deed dat vakkundig, stevig gedocumenteerd en aangenaam voor de belangstellende toehoorder.
Na de opvoering volgde een verzorgde receptie waar de talrijke bezoekers kennis konden maken met de verschillende uitvoerende
kunstenaars. Eens te meer waren de beide dagen een aansporing voor het bestuur van de Internationale Robert Stolz Club België
om de muzikale traditie verder te zetten. 		
Guido Van Eygen

Men meldt ons ook het overlijden van

Mevrouw Yvonne ENGELS
echtgenote van wijlen de Heer Louis DE KEYSER

op 2 november 2013. Zij was dit jaar 90 jaar geworden.
Zij was de moeder van Greet en dat is de echtgenote van onze vorige secretaris Paul Van Ingelgem.
Het bestuur heeft in zijn naam en in naam van al onze leden hun medeleven betuigd aan Greet
en de familie. De begrafenisplechtigheid heeft in alle intimiteit plaats gevonden te Hasselt.
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CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 35” op ZATERDAG 15 MAART 2014 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.

15/03/2014 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“GRÜSSE AUS WIEN 35” op ZONDAG 16 MAART 2014 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.

16/03/2014 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 Heist o/d Berg (Dancing Fabiola)
O Aarschot (Kristus Koningkerk)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PROSIT WIEN” op ZONDAG 27 APRIL 2014 - 13 tot 19 uur
Om organisatorische redenen betalen bij inschrijving aub!!!!

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 €55,00 x ............ = €................... • Lidgeldbetalende leden €60,00 x ............ = €...................
samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
Bij schriftelijke of telefonische bestelling (Mevr. Standaert) en storting op rekeningnr.
Handtekening,
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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen • Ljubljana”

van 11 t.e.m. 19/06/2014

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
Kantoor
dekraanbrug@skynet.be - www.dekraanbrug.com
Laar 12

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.
Aartselaar

2630 Aartselaar

Feest- en vergaderzalen
T: +32 (0)3 870 43 70

| F: +32 (0)2 565 02 72

Twee voor 30 personen, één voor
90 personen,
aartselaar@fortis.com
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
Aartselaar
| Laar 12 | 2630 Aartselaar
van eenKantoor
uniek zicht op
Dijle en jachthaven.

T: +32 (0)3 870 43 70 | F: +32 (0)2 565 02 72 | aartselaar@fortis.com

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

Kantoor
Aartselaar

“Salons Ter Roest” is een complex
Laar 12

met 3 mooi ingerichte zalen voor 200 tot 400 personen.2630 Aartselaar
T: +32 (0)3
Kamerstraat
50Aartselaar
- 9255 Buggenhout, Tel. 052/33 62 34 - Fax 052/33
61870
4943 70
Kantoor Aartselaar | Laar 12 | 2630
F: +32 (0)2 565 02 72
Elke zaal heeft zijn eigen charme en uitstraling.
aartselaar@fortis.com
T: +32 (0)3 870 43 70 | F: +32 (0)2 565 02 72 | aartselaar@fortis.com
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
Kantoor
Aartselaar
| Laar
| 2630
Aartselaar
12 uur
met aperitief, verfijnd
royaal12
assortiment
van een
uitgebreid voorgerechten
Centrale ligging - gemakkelijk bereikbaar
soep
hoofdgerechten
kaas
en
desserten
buffet
met koffie.
2 ruime privé parkings T: +32 (0)3 870 43 70 | F: +32 (0)2 565 02 72 | aartselaar@fortis.com
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 !!! Kantoor
Kwaliteit - sfeer - klasse
GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

Laar 12
2630 Aartselaar
T: +32 (0)3 870 43 70
F: +32 (0)2 565 02 72

Kantoor Aartselaar | Laar 12 | 2630 Aartselaar

T: +32 (0)3 870 43 70 | F: +32 (0)2 565 02 72 | aartselaar@fortis.com

Kantoor Aartselaar

aartselaar@fortis.com

Kantoor Aar
Willebroekkaai 37 • 1000 Brussel
Laar 12 | 2630
Tel. 02/212 24 91

Laar 12 | 2630 Aartselaar
T: +32 (0)3 870 43 70 | F: +32 (0)2 565 02 72
aartselaar@fortis.com
Wij zijn fier uw partner te zijn voor

toor Aartselaar

2 | 2630 Aartselaar
Kantoor Mechelen-Centrum
(0)3 870 43 70 | F: +32 (0)2 565 02 72
elaar@fortis.com

Bruul 81
2800 Mechelen
Tel. 015/29 43 80

T: +32 (0)3 870 43
aartselaar@forti

de 21ste eeuw. U wenst een eigendom
te kopen of te verkopen, wij zijn uw
Kantoor garantie!
Aartselaar
professionele

Laar 12 | 2630 Aartselaar
T: +32 (0)3 870 43 70 | F: +32 (0)2 565 02 72
aartselaar@fortis.com

Wij kunnen het vast goed met elkaar vinden.

Vastgoed Verschueren bvba
Tel. 015/21 21 21

Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen
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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

Aartselaar

Onze clubnaam, activiteitennamen
en logo zijn geregistreerde namen en logo ®.
Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.

