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Einde feestlijkheden: 19 uur  •  Om 19u30: “Sag beim Abschied leise Servus” terug met autocars.
Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 6 november 2016.  Ook de betalingen moeten op deze datum binnen zijn. 

Vanaf 15 december 2016 kunnen geen terugbetalingen meer uitgevoerd worden, wat ook de reden weze.
Schriftelijke bestelling met inschrijvingsformulier in bijlage, IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen 

en storting op nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363     BIC: GEBABEBB
e-mail: irsc@skynet.be - gsm 0477/20 76 91 - tel. 015/32 37 56 - fax 015/32 38 26

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.

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

op ZONDAG 18 DECEMBER 2016
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 & Hans Van Tilborg (vioolbegeleiding) rekent dat samen met de symphatieke 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 VER-
WENNEN met een EXTRAATJE. Ons Gala-Diner zal geopend worden op een zeer originele manier met ballet onder begeleiding 
van Linda Baclaine en haar balletdansers.  Een rede te meer om er zeker bij te zijn: inschrijven dus!!!

AANDACHT!!! Deuren gaan open om 12u50 stipt !!!  •  PROGRAMMA
Vanaf 13 uur: ONTVANGST van de DEELNEMERS

Assortiment van warme en koude
aperitiefhapjes


Gravad lax, structuren van rode biet,

sepia, komkommer & slaatje


Bisque van kreeft & garnalen met Armagnac


Lustig tussendoortje


Parelhoen met duxelle van shiitakes,
winterse groentjes, aardappelbereiding


Appeltaart

met
frangipane

Koffie- en thee 
aan tafel bediend

(dranken tijdens diner inbegrepen)

Alles muzikaal omlijst door het Ensemble Frank Mortiers, 
Nest Adriaensen & Hans Van Tilborg (vioolbegeleiding)

met dansgelegenheid
zang 

Carla Schroyen 
INKOMPRIJS: 

€99,00 / 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 Mc Donald
(Rode Kruisplein) Berchem Station kant Post / Borsbeek brug

Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.
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Bestuur
Voorzitter - P.R.: Dhr. René VAN EYKEN 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
Ondervoorzitter: Dhr. Roger DE BROUWER Tel. 03/772 43 81  -  Fax 03/722 12 15  -  Gsm 0475/59 01 60 
Secretaris - reisleidster: Mevr. Mariette VOLKAERT-HAUTMAN Tel. & fax 015/42 36 42  -  Gsm 0478/20 58 59
Penningmeester: Dhr. Jean-Pierre MAES Tel. 015/41 06 05  -  Gsm 0477/56 53 02
Bestuursleden: Dhr. Jacques COLSON Tel. 03/887 28 27  -  Gsm 0476/90 83 39
 Mevr. Greet DE KEYSER Tel. 03/887 88 22
 Dhr. Ward STEFFENS Tel. 015/33 72 33  -  Gsm 0497/48 64 76

Bestuursmededeling

Zeer geachte Robert Stolzclubleden.
 
Eens de vakantievoorbij gaat de tijd nog sneller.  Wij spreken nu al over het ”einde jaar”.
Maar wij hebben nog mooie zaken in het verschiet in 2016.
Vooreerst onze “Weense dansnamiddag”
Dit jaar een echte verrassing: Connie NEEFS komt haar talenten eens tonen.
Bestel nog vlug uw plaatsen voor het te laat is.
Er is eten te verkrijgen ter plaatse.  Daarom kan iedereen blijven tot het einde.
Onze WIENER PARADE in Mechelen.  Daar hebben wij nog een aantal plaatsen voor zaterdag 12 november 
om 16 uur.
Ook die proberen wij nog aan de man te brengen met jullie hulp.
Als afsluiter hebben wij ons prachtig KERST- EN- NIEUWJAARSDINER in het ’s Gravenhof te SCHILDE.
Opening met ballet en als soliste de sopraan Carla Schroyen.  Zorg ervoor dat u dit niet mist.
Wij danken iedereen voor hun trouw aan de club.
Dit jaar hebben wij helaas heel wat zeer trouwe leden verloren.  Nogmaals langs deze weg onze deelneming.
Wij wensen iedereen een aangename “einde jaar” toe en reeds nu al, het allerbeste gewenst voor 2017.

Namens het voltallig bestuur. 
René Van Eyken: voorzitter en PR

Onze geplande activiteiten in 2016 en 2017

16 oktober 2016   Ons jaarlijks WIENER BAL   in Hotel De Basiliek te Edegem
12 en 13 november 2016 Ons 15de dubbel-concert WlENER PARADE in de Stadsschouwburg te Mechelen
18 december 2016  KERST- en NlEUWJAARSDINER  in ‘s Graevenhof te Schilde

11 & 12 maart 2017 GRÜSSE AUS WIEN 38  Blauwe zaal in deSingel te Antwerpen
7 tot 15 juni 2017 Onze 45ste VERENIGINGSREIS Wenen en Hongarije (Balatonmeer)
27 augustus 2017   Onze jaarlijkse BRUNCH   in Salons Ter Roest te Buggenhout
15 oktober 2017   Ons jaarlijks WIENER BAL   in Hotel De Basiliek te Edegem
18 en 19 november 2017 16de dubbel-concert WlENER PARADE in de Stadsschouwburg te Mechelen
17 december 2017  KERST- en- NlEUWJAARSDINER  in ‘s Graevenhof te Schilde

Voor meer informatie, zie onze website: www.irsc.be of mail irsc@skynet.be of gsm 0477/20 76 91



Belangrijk voor U!!!
W eet U? Indien U in 2016 €30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten 

€42 uitgespaard.  Mis deze kans niet!!!!   Zeker doen in 2017!!!
Het bestuur.

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal,  DESGUINLEI 25 - 2018 Antwerpen

Dubbel-concert

Solisten:
Joachim Moser, tenor (Wenen) 

Petra Halper-König, sopraan (Wenen)

Günther Haumer, bariton (Wenen)

An De Ridder, sopraan (België)

Balletleiding:
Linda Baclaine (België)

Dirigent:
André Walschaerts, (België)

(de dirigent die Helmut Lotti begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:
Connie Neefs, (België)

Koor:
Omnia Cantica uit Zaventem

met dirigent Jeffrey Dirix

Grüsse aus Wien 38
met groot gemengd koor OMNIA CANTICA uit Zaventem

met dirigent Jeffrey Dirix

ZATERDAG 11 MAART 2017 om 16 uur
ZONDAG 12 MAART 2017 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, balletleiding Linda Baclaine

Ingelegde autocars, alléén op zondag: €12,00 per persoon. (Ingeval van voldoende deelnemers)
Diest: Leuvense Poort  •  Aarschot: Kristus Koning kerk  •  Mechelen: Rode Kruisplein (McDonald’s)

Heist-op-den-Berg: Dancing Fabiola

De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!
 

Inkom: €45  -  Lidgeldbetalende leden 2017 €32  •  Om organisatorische redenen betalen bij bestelling!!!

Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91
 Betalen IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB van I.R.S.C.B. vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen 

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN
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Verslag  van onze jaarlijkse verenigingsreis Wenen - Zuid-Bohemen
(Tsjechië) van woensdag 1 t/m donderdag 9 juni 2016

Dag 1.
Omdat het personeel van de N.M.B.S. staakte konden wij niet met “De ijzeren weg” naar Berchem; een taxi van Roosendaal naar 
Berchem gaf uitkomst.
Tot onze verbazing kwam rond 7.00 uur Leo aan, maar wel zonder bus.  Hij had net als Sinterklaas een hulpje ingehuurd.
Door het slechte weer hebben we de traditionele Cava-stop op onze buik moeten schrijven. 
Bij Spessaert genoten we van een prima middagmaal.  Door het nog steeds slechte weer gooide een geplande stop roet in het eten; 
besloten werd gelijk door te rijden naar Zum Koch in Orthenburg waar ter compensatie van de gemiste Cava de drank bij het avond-
maal voor rekening van de vereniging kwam. Onderweg gaf Mariette regelmatig een toelichting op historische bezienswaardigheden en 
belangrijke feiten over de diverse steden die we passeerden.
Door de vele wegwerkzaamheden en files kwamen we wat later aan dan gepland en gingen moe maar voldaan naar bed.
Dag 2.
Na een goede nachtrust gingen we weer op pad.  In een Landzeit Rastplatz dronken we koffie en mochten de beker waaruit we die ge-
dronken hadden houden.
Het middagmaal genoten we in het Wachauerhof am Donau.  Doordat een van de reizigers zijn zonnehoedje had opgezet hield het op 
met regenen.  Het daarop volgende bezoek aan Slot Artstetten was zonder meer de moeite waard.
Rond 18.00 uur kwamen we in hotel Savoyen in Wenen aan en genoten daar van een exquise diner, maar ook van de wel erg luxe suites.
Dag 3. 
Na een wel zeer uitgebreid ontbijt gingen we onder leiding van onze gids Renate naar het centrum van Wenen. Iedereen was vrij in de 
keuze wat te gaan bezichtigen: de Karlskirche-de Stephansdom-musea.  Het middagmaal was deze keer op de zolder van de Augusti-
nerkeller; daarna was het shoptime.  Het diner genoten we in de Kursalon; was geweldig. Ook het aansluitend concert en de balletten 
waren van uitzonderlijke kwaliteit.  Een minpuntje was dat de buitenspiegel van de bus van Leo was kapotgereden.
Dag 4.
Deze dag stond in het teken van historie. In de prachtige Staatsopera kregen we een uitgebreide toelichting op het reilen en zeilen van 
de producties en de solisten die er hebben opgetreden.
In de daarna bezochte indrukwekkende Nationale Bibliotheek was ook de tentoonstelling “De eeuwige Keizer” ingericht.
Via het magnifieke Hofburg complex gingen we vervolgens naar de 252 meter hoge Donauturm voor de middagmaaltijd in het rond-
draaiende restaurant en genoten we van het schitterende uitzicht over Wenen.
Vanaf deze toren was goed te zien dat niet de Donau blauw is,  maar het naastgelegen Donaukanaal.
Na de middag togen we naar het Leharschloss voor een prachtig prive concert met als solisten: Elisabeth Wolfbauer, Manfred Schwei-
ger, Annika Lilienroth en een tenor waarvan we de naam niet hebben kunnen achterhalen; aan de piano zat Plamen Genov Stoyanov.
Traditiegetrouw werd de dag afgesloten in de Heuriger Neustift am Wald met een zeer uitgebreid buffet en vrolijke muziek.
Op weg naar huis zongen we in de bus het “lijflied” van Leo “We zitten in de bus olé” en ook nog een paar andere liedjes die niet door 
de censuur komen.
Dag 5.
Vandaag stond Schonbrunn op het programma. Nadat we allemaal de rondrit met het treintje hadden gemaakt bezochten een aantal 
leden het kasteel en weer anderen het koetsmuseum.  Na het middagmaal in Kutschen vertrokken we naar Třeboň in Tsjechië.
Tot ieders verbazing mocht de bus het stadje niet in, zodat we te voet naar het hotel gingen; de bagage werd, mede door de taalkundige 
hulp van onze gids Georgy, door het hotelpersoneel nagebracht.
Na de maaltijd zijn we als een  blok in bed gevallen.
Dag 6.
Onderweg naar Cesky Krumlov gaf onze gids een uitgebreid en deskundig overzicht van de geschiedenis van Tsjechië. Het oppervlak, 
het aantal inwoners, de dialecten en de geloven; ook de dynastie en de bestuurders passeerden de revue.
Tevens schonk hij aandacht aan de invoering van de leerplicht door Maria Theresia voor kinderen tot 10 jaar.
Naast de revolutie van 1848 memoreerde hij ook de verdeling van Tsjechië door Churchill, Roosevelt en Stalin in een Europees en Rus-
sisch deel; ook Gorbatsjov en Havel kwamen ten tonele.
Dat de bureaucratie in Tsjechië nog sterk aanwezig is hebben we gemerkt bij het inchecken in het hotel (we moesten onze paspoorten 
afgeven), hetgeen niet door iedereen werd gedaan (strafbaar).
Aangekomen in Cesky Krumlov constateerden we tijdens de stadswandeling dat het stadje een groot museum is; prachtig. Eten deden 
we bij “De brave soldaat Svjek” bekend van de film, gevolgd door free-shoppen of terrasbezoek.
We sloten de dag af met de avondmaaltijd en een folkloreavond in Hluboka.
Dag 7.
Na het ontbijt gingen we terug naar Hluboka voor een bezoek aan het kasteel. In verband met de steile klim had Mariette een treintje 
geregeld. In het kasteel keken we onze ogen uit; wat een pracht en praal. Het is onvoorstelbaar wat de familie Schwarzenberg heeft 
weten te verzamelen. Thans is het kasteel staatsbezit, maar ook de nazi’s hebben het geconfisqueerd.
Na de middag gingen we naar de Budvar brouwerij waar het Budweiser bier wordt gebrouwen. Warmte en koude wisselden elkaar af 
en aan het einde van de rondleiding hadden oordopjes geen overbodige luxe geweest.‘s Avonds werd het diner opgeluisterd door een 
2-mans orkest dat zowel de jonge als de niet meer zo jonge voetjes van de grond wist te krijgen.
Dag 8.
Na het ontbijt vertrokken we uit Tsjechië naar Rothenburg o/d Tauber.
Het middagmaal stond gepland in Hengsberg waar ze de schnitzels per m2 serveren. De afgelaste cava-stop op de heenreis (slecht weer) 
kwam uit de bus bij Rastplatz Kammerstein Nord (uitstel was dus geen afstel).  De rest van de dag was het motto “We zitten in de bus ole”
Het avondmaal met wederom een schnitzel groter dan ons bord werd in hotel Rappen geserveerd. En zo kwam er een einde aan de 
voorlaatste dag.
Dag 9.
Na het ontbijt vertrokken we voor een aperitief en het afscheidsdiner naar het prachtig gelegen restaurant Burgh Klopp in Bingen.
Daarmee kwam er een einde aan een fantastische verenigingsreis 2016.  Vanaf deze plaats een bijzondere dank voor het fantastische 
vakmanschap van Leo, het organisatietalent van Mariette, het laven van de dorstige door barman Eddy en het snoepwinkeltje van Maria.
Stolzvrienden en bestuur hartstikke bedankt en we verwachten dat we volgende week allemaal in een of andere ontwenningskliniek zul-
len belanden. 

Ineke en Peter Posthumus.
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert voor U op

ZONDAG 16 OKTOBER 2016
OPGELET SPECIAAL  ANDERE UREN VOOR DEZE GELEGENHEID

Deuren om 13u30 - Aanvang om 14 uur
in Feestzaal van Hotel De Basiliek,

Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) te 2650 Edegem
 haar

44ste Weens Bal®

bij Robert Stolz
Een unieke dansgelegenheid voor oud en jong. 

Frank Mortiers, Nest Adriaensen & Hans Van Tilborg (vioolbegeleiding)
Een spetterend, daverend, vrolijk Weens Bal met muziek en liederen van Johan Strauss tot Robert Stolz.

Inkom: €15,00  •  Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €12,00
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. 

IRSC

Beste Robert Stolzclubvrienden,
Ons bestuur is steeds maar bezig met het feit van jullie altijd opnieuw en mooie dag te bezorgen.   Vol spanning.  Dit jaar willen 
wij onze charmante presentatrice van onze concerten “Connie NEEFS” eens aan jullie voorstellen op een gans andere basis dan 
dat we gewoon zijn.   Zij gaat deze namiddag, telkens in 2x een half uur jullie vermaken op een gans andere manier.
Zij gaat voor ons zingen en brengt daarom een pianist mee: Eric DE VOS.  Het zullen “onvergetelijke momenten” worden.  Dus 
BESTEL TIJDIG UW PLAATSEN.   Dan bent U er zeker bij. Niettegenstaande deze speciale attractie blijven onze inkomprijzen gelijk 
aan deze van 2015.
Het einde is voorzien om 20 uur.  Maar U krijgt terug de mogelijkheid wat eten te bestellen zodat U NIET VROEGER hoeft weg te 
gaan.  Het zal een SPETTERENDE namiddag worden.  Zorg dat U er ook bij bent.  Tot dan!!!  GROETEN vanwege het bestuur. 
     René Van Eyken

Overlijdingsberichten

Op 8 juli heeft de Heer Louis VAN CAMP ons, op 82-jarige leeftijd, verlaten.
Hij was de echtgenoot van Mevrouw Maria KELDERMANS. De Heer Van Camp is de vader van 

Danny Van Camp. Deze verzorgt al onze drukwerken reeds meer dan 20 jaar. 
________

Op 26 juni is ons zeer trouw lid de Heer Nicolas WAUTHY op 88-jarige leeftijd
van ons heengegaan. Echtgenoot van Mevrouw Marietta DE GREEF.

Zij behoren tot de Robert STOLZ club sinds 1970.
________

Men meldt ons ook het overlijden van Mevrouw Paula HENDRIKX uit Antwerpen.
Zij was de weduwe van de Heer Pierre DE DEKEN.

________

Op 16 augustus 2016 overleed Mevrouw Ghislaine BAETE, moeder van Jozef De Ceulaerde. 
Zij was 82 jaar oud. Een zeer trouw lid van de IRSCB vzw. Wij zullen haar glimlach missen.

Wij hebben in naam van iedereen, ons medeleven betuigd. Het Bestuur.
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Bestuursmededeling
Beste vrienden van de Robert Stolzclub,

Onze Weense concerten, Grüsse aus Wien te Antwerpen en Wiener Parade te Mechelen, kennen de laatste jaren een ongezien succes.  
Telkenmale treden onze artiesten op voor een nokvolle zaal.  Dit succes is te wijten aan U allemaal, onze mond-aan-mond propagan-
disten.  Onze dank is er niet minder voor.

Onze andere activiteiten staan een beetje in de schaduw.  Prosit Wien, Brunch, Bal en gala-Diner glijden af naar een matige belang-
stelling, ondanks het feit dat het bestuur z’n uiterste best doet om U allemaal een gezellige dag te bezorgen.  Niettemin was ook de bus 
- met de nodige moeite - voor de Wenenreis volgeboekt.

U begrijpt : al deze acties omhelzen de gekende slogan “koken kost geld”...  Daarom deze oproep.  In bijlage vindt U een overschij-
vingsformulier voor het lidgeld 2017.  Al verscheidene jaren blijft het lidgeld behouden.  Om U allen een stimulans te bezorgen, stelt 
het bestuur hetvolgende voor:
 Al wie een nieuw betalend lid aanbrengt, ontvangt een nummer.
 Dit nummer geeft recht op gratis deelname aan onze Brunch v/d laatste zondag van augustus 2017 in Buggenhout.
Deze actie loopt tot 1 maart 2017. Er worden twee winnaars geloot. De namen van de gelukkigen verschijnen in de “Report” van 
april 2017. Op deze manier hopen we ons ledenaantal op te krikken en tevens, dankzij de meerinkomsten, onze activiteiten verder te 
verzorgen tegen een democratische prijs.
Het bestuur rekent op U allen en hoopt op een vruchtbare belangstelling.
        Bij voorbaat onze oprechte dank vanwege het voltallige bestuur. René Van Eyken,

voorzitter en PR van de IRSCB vzw

WERVINGSFORMULIER
Geldig vanaf 1 oktober 2016 t/m 1 maart 2017

Naam: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

heeft als nieuw betalend lid IRSCB vzw 2017 (zie “mededeling bestuur”),

Naam: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opsturen naar: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.        Nota: U kan meerdere formulieren opsturen!!!

Bestuursmededeling
In onze vorige Report hebben wij het overlijden vermeld 
van de Heer René Van der Speeten.

René was jarenlang onze trouwe medewerker en “presentator” van onze concerten GRÜSSE 
AUS WIEN in Antwerpen en de WIENER PARADE in Mechelen.
Een man die dat bracht met een ongewone charme en ongedwongenheid.
Spijtig genoeg heeft zijn overlijden en begrafenis plaatsgevonden als de Robert Stolz Club 
samen met het Bestuur op de jaarlijkse Wenenreis waren en daardoor niet aanwezig konden 
zijn op deze triestige dag, maar heeft wel aan zijn echtgenote zijn medeleven betuigd.

Dank U René samen met al onze leden die zeker aan U mooie herinneringen behouden. Het Bestuur.

Kort verslag van de 18de Brunch
De inkomruimte van de Salons “Ter Roest” bood onmiddellijk de gelegenheid voor een blij weerzien van vele vrienden en 
kennissen; het zomers  weer en het aperitiefje droegen daar zeker toe bij.  Voorzitter René Van Eyken loodste ons dan naar 
onze “componisten-tafel” in de stijlvol ingerichte feestzaal, waar reeds het eerste rijkgevulde buffet op ons wachtte.  Maar 
vooraf vroeg de voorzitter toch even onze medelevende aandacht voor de meerdere leden die ons de jongste tijd ontvallen zijn.

De uitgebreide brunch van frisse voorgerechten, warme schotels en verleidelijke desserten werd voorzien van lekkere wijnen: 
een fijnproeverij van jewelste!  Heel het gebeuren werd bovendien opgeluisterd met de aangename onderhoudende muziek 
van de knappe muzikanten Frans Mortiers en Hans Van Tilborgh, die ook vele danslustigen naar de dansvloer lokte.

Voldaan met deze gevarieerde en perfect georganiseerde belevenis, waar bestaande en nieuwe vriendschappen werden 
aangehaald of bevestigd, keerden we tevreden huiswaarts.     
 Walter SCHALTIN
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BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.B.”
ZONDAG 16 OKTOBER 2016 om 15 uur - Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22, 2650 Edegem

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

Straat: ............................................................................................................................................................................................... Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: ........................................................................................................................ Telefoon: ..................................................................................

wenst ........................................ kaarten aan €15,00 en/of ........................................................... kaarten aan € 12,00 (Lidgeldbetalende leden 2016)
voor het 44ste Weens Bal in Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) te 2650 Edegem.
Ik stort € .................................. op rekeningnummer IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB van de I.R.S.C.B., Acaciastraat 10, 2800 Mechelen. Handtekening
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
        Tel. 015/32 37 56  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be 

BESTELFORMULIER “KERST- en NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 18 DECEMBER 2016 om 13 uur  - ‘s Graevenhof Schilde

te betalen en terugzenden voor 18 november 2016 naar I.R.S.C.B., ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN

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

Straat: ............................................................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................

Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................
neemt deel aan het Kerst- en Nieuwjaarsdiner in het ‘s Graevenhof te Schilde op zondag 18 december 2016 met ................. pers.
Samen aan tafel met ................................................................................................................................................................................. (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)

O Wij nemen de autocar te: O Mechelen Mc Donald (Rode Kruisplein)  -  O Berchem station (Post) / Borsbeek brug Handtekening,
 Ik stort €...................................................................... 
 €99,00 per persoon (Lidgeldbetalende leden 2016 - €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.B., Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
    Tel. 015/32 37 56  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be 

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 38”
op ZATERDAG 11 MAART 2017 om 16 uur

deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden naar IRSCB, Acaciastraat 10, 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 België, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.
11/03/2017 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ...........................................................  (Lidgeldbetalende leden 2017 -  €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 38”
op ZONDAG 12 MAART 2017 om 15 uur

deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden naar IRSCB, Acaciastraat 10, 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 België, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.
12/03/2017 om 15 uur........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden 2017 - €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, Rode Kruisplein (McDonald’s)   O Kortrijk (Oprit Oost) O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola) 
O Scherpenheuvel (Boemelke) 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.: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen      Onze clubnaam, activiteitennamen en logo zijn geregistreerde namen en logo ®.
I.R.S.C. België is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor al zijn activiteiten. • www.danielsprinting.be  Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.

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 “Sa-

lons Ter Roest” steeds in om culinair verfijnde gerechten op tafel te brengen.

De�Kraanbrug
Taverne�-�Restaurant�-�Feestzalen

e-mail�:�kraanbrug@belgacom.netPersoonshoek�9�-�2800�Mechelen
Tel�+�Fax�015�20�00�98

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.

Open�van�11�tot�23�uur.�-�Keuken�doorlopend�van�11�tot�22�uur.
Woensdag�gesloten,�indien�die�een�feestdag�is,�open�de�ganse�dag.

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.

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

De�Kraanbrug
Taverne�-�Restaurant Feestzalen�-- Bootterras

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.

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.

Feest-�en�vergaderzalen

Willebroekkaai 37
1000 Brussel

Tel. 02/212 24 91

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

Adegemstraat 4  •  2800 Mechelen
Tel. 015/26 18 51

RAMEN EN DEUREN
Nekkerspoelstraat 37
2800 Mechelen
Tel. 015/56 00 46

Feest- en vergaderzalen
2 voor 30 personen, 1 voor 90 personen, een taverne-restaurant eveneens voor 90 personen en 
een bootterras voor 100 pers., waar bij mooi weer recepties en aperitief kunnen plaatsvinden en 
waar u geniet van een uniek zicht op Dijle en jachthaven.

HET REVOLUTIONAIRE RAAM
CONFORTABEL, ROBUUST EN ISOLEREND  
 
FINSTRAL ramen en deuren scheppen woonruimtes naar uw smaak en bieden een 
doeltreffende bescherming tegen koude, lawaai, inbraak, ... Door de goede  warmte-
isolatie over alle seizoenen heen, worden de energie-kosten gereduceerd en het 
milieu beschermd. FINSTRAL – de specialist voor al uw buitenschrijnwerk.

Officieel FINSTRAL verdeler WWW.FINSTRALBELUX.COM

Nekkerspoelstraat 37
2800 Mechelen À»

info@grinord.be
015 560 046

Buitengewone geluids- en
warmte-isolatie

Bedienings- en
verluchtingscomfort

Standaard
inbraakbeveiliging

Premie advies 
verdien méér dan 40% terug
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015 /41.07.80 - 0475 / 70.51.02
Bussestraat 44  2840 Rumst

      KWALITATIEVE TUINPOORTEN EN CARPORTS

Bussestraat 44
2840 Rumst

Tel. 015/41 07 80
Gsm 0475/70 51 02
www.hortipoort.be
info@hortipoort.be

In onze haarwerken & pruiken afdeling 
ontfermd Philippe zich over Uw 
haarproblemen , haaruitval al dan niet 
het gevolg van chemotherapie , alopecia 
, dunner wordend haar e.a.  
Wij zijn ook erkend  FOLLEA specialist. 

In het kapsalon ontfermd kapper 
Pascal over Uw wensen en vragen 
i.v.m. Uw haar. De Huiskapperie is 
meer dan een bezoekje waard , in 
een ongedwongen huislijke sfeer 
waar iedereen zichzelf kan zijn. 

Philippe Van Eemeren 
Gsm: 0494/110.640 
Enkel na afspraak 

Pascal 
Gsm: 0495/85.75.04 

Enkel na afspraak 

De Huiskapperie 
Vrijgeweidestraat 39 

2800 Mechelen 


