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REPORT

PB- PP B- 00000
BELGIE(N) - BELGIQUE

INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
irsc@skynet.be • www.irsc.be • Ondernemingsnummer: 0412.128.452

®

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

34 Prosit Wien
ste

®

met het Diner Dansant-Ensemble
Frank Mortiers, Nest Adriaensen
& Jefke Batens (vioolbegeleiding)

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

op

ZONDAG 19 APRIL 2015

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

Een spetterend lentefeest!

Menu
Aperitief met aangepaste hapjes

Scampi’s met prei en wortelsnippers,
pernodsaus

Aspergeroomsoep met kervelpluksels
of Lenteroom

Eendenborst “Courvoisier”,
druifjes en mandarijntjes,
Parijse nootjes

Dessertenbord van de Chef

Mokka • Pralines & snoepjes
Aangepaste wijnen en water
tot en met de hoofdschotel.

Niet-leden: €60,00
Lidgeldbetalende leden: €55,00
INSCHRIJVEN: Met inschrijvingsformulier:
I.R.S.C. vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26, GSM 0477/20 79 91
en betaling met overschrijving op rek. nr.
IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
van Int. Robert Stolz Club, Acaciastraat 10, 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.
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Nieuwjaarswensen

Beste Robert Stolz vrienden.

GELUKKIG
NIEUWJAAR

Het jaar 2014 is voorbij!!!.
Het was ons jubileumjaar: 45 jaar!!! Dank zij jullie allemaal, mogen wij
terugblikken op een fantastisch jaar. Zeker de opkomst voor onze concerten. Dat was wonderbaar.
Onze andere activiteiten, daar was de opkomst ietsje minder dan het
jaar voordien. Maar toch nog altijd zeer mooi hoor. Iedereen en zeker
wij als bestuur, mogen fier zijn zulke “club” te mogen “leiden”en er deel
van uit te maken.
Maar toch geven wij graag nog de boodschap mee aan ieder lid om
zoveel mogelijk “reclame” te maken. Dit is de meest succesvolle formule.
Toch graag even uw aandacht voor het lidmaatschap van de club.
Momenteel hebben wij toch iets minder “lidgelden” ontvangen dan
in 2014. De redenen daarvoor zullen talrijk zijn. Maar het jaar is
pas gestart. Wij rekenen zeker nog op de “achterblijvers” om dat
in orde te brengen. U recupereert meer dan het dubbele daarvan door de vermindering die “lidgeldbetalende” leden krijgen voor elk evenement en zeker voor de CONCERTEN.

2015

Toch zijn we klaar om van 2015 ook een PRACHTIG jaar te maken. Wij blijven op jullie rekenen.
Daarom wenst onze voorzitster en gans ons bestuur jullie allemaal een mooi, gezond en welvarend nieuw
jaar toe.
Dat alles naar wens moge verlopen en dat jullie gespaard mogen blijven van alle leed en tegenslag.
De voorzitster en gans het bestuur.

Zeer belangrijk bericht

Beste vrienden, clubleden van de IRSCB vzw.
Met ons prachtig Kerst-en Nieuwjaarsdiner in de mooi gerestaureerde zalen van het ’s GRAEVENHOF te
Schilde hebben wij ons JUBILEUMJAAR afgesloten. Wij mogen terugblikken op een “prachtig jaar 2014”.
Waarvoor onze oprechte dank aan iedereen. Toch moeten wij afsluiten met een“minder prettige”mededeling.
Onze voorzitster Mevr. Julienne Standaert-De Groof is verhuisd wegens haar hoge leeftijd.
Zij verblijft nu in de “Seigneurie HOF VAN VILLERS” te Mechelen.
Telefonisch kunt u haar bereiken op het nr 015/29 87 85.
Dit betekent dat ons OFFICIEEL adres van de club wijzigt.
Vanaf 1 januari 2015 wordt dat :
INTERNATIONALE ROBERT STOLZCLUB BELGIË vzw, ACACIASTRAAT 10 te 2800 MECHELEN.
Dus: indien u iets opstuurt per post, dan naar dit nieuw adres graag. Maar een “gulden raad”. Voor bestelling van kaarten voor onze concerten en inschrijvingen voor onze andere activiteiten, bel dan naar onze
secretaris René VAN EYKEN - 015/32 37 56 of gsm 0477/20 76 91. Per e-mail is nog beter: irsc@skynet.be
Om alle misverstanden te vermijden, Mevr. Julienne Standaert-De Groof, blijft de functie van “voorzitster”
van de club uitoefenen en dit tot nader order.
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Het bestuur van de IRSCB vzw

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

Dubbel-concert

Grüsse aus Wien 36
met groot gemengd koor OMNIA CANTICA uit Zaventem
met dirigent Jeffrey DIRIX

ZATERDAG 14 MAART 2015 om 16 uur
ZONDAG 15 MAART 2015 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 en balletleiding Linda Baclaine

Kris STRUYVEN
tenor

An LAUWEREINS
sopraan

Erwin BELAKOWITSCH
bariton

Katarina JING AN GEBAUER

Solisten:

sopraan

André WALSCHAERTS
dirigent

Connie NEEFS
presentatrice

Dirigent:

Kris Struyven, tenor (België)
An Lauwereins, sopraan (België)
Erwin Belakowitsch, bariton (Wenen)
Katarina Jing An Gebauer, sopraan (Wenen)

André Walschaerts, (België)

(de dirigent die Helmut Lotti begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:
Connie Neefs

Koor:

Balletleiding:

Omnia Cantica uit Zaventem
met dirigent Jeffrey Dirix

Linda Baclaine (België)

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!
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, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Belangrijk voor U!!!

W eet U? Indien U in 2014 e30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten
e72 uitgespaard. Mis deze kans niet!!!! Zeker doen in 2015!!!
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Het bestuur.

Jubileumconcert van 28 september 2014, deSingel Antwerpen
Geacht bestuur van de IRSCB vzw
Proficiat met het ganse gebeuren van zondag 28 september in de Blauwe zaal van deSINGEL te Antwerpen.
Het was gewoon PRACHTIG. Mooie ontvangst, prima zangers met prachtige, goed samengaande stemmen
en koor. Het Robert Stolz Promenadeorkest en het ballet was een streling voor het oog en het oor.
En ook Connie Neefs was een goede invaller voor René Van der Speeten.
Een gezellige afsluiter van het jubileum met een lekker hapje en glaasje.
Alles prima georganiseerd en verzorgd. Ook nog even een pluim voor de speech. Mooi en volledig.
Goed gebracht. Proficiat. Tot een volgende gelegenheid in Mechelen.
Beste groeten.
Willy en Chris Verstraeten-Van Den Abeele uit Bertem.
P.S.: Dit is één van de grote hoeveelheid positieve reacties die we mochten ontvangen.

Wiener Parade XII van 8 november 2014, Stadsschouburg Mechelen
Op zaterdag 8 november 2014 was de mooie Mechelse Stadsschouwburg alweer gevuld met een volle zaal
enthousiaste liefhebbers van meeslepende Weense muziek.
André Walschaerts en zijn Robert Stolz Promenadeorkest openen met het mooie “Wenn die kleine Veilchen
blühen”. De sfeer zit er meteen goed in. Het guitige en charmante echtpaar Annika Liljenroth, lyrische
sopraan, en Wolfgang Veith, tenor, brengen afzonderlijk én samen geliefde Weense melodieën.
De Wit-Russische sopraan Veronika Groiss brengt een zeer sterke vertolking van “O habet acht” uit “Der
Zigeunerbaron” van Johann Strauss en zingt met veel overtuiging het Schwippslied. François Jacobs, bariton
van eigen bodem, brengt met zijn warme stem vertolkingen van het sfeervolle “Ständchen” van Schubert
en andere mooie melodieën.
Heel virtuoos is het Promenadeorkest met de vertolking van Hongaarse thema’s en het Duettino op fluit
door de solisten Kristel Schellens en Liesbet Janssens.
De presentatie is in handen van een professionele Connie Neefs die zich helemaal in Weense sfeer inleeft.
Het was de zoveelste geslaagde Wiener Parade.”
Greet en Luc Van Put

Onze geplande aciviteiten in 2015
zaterdag 14 maart 2015
en zondag 15 maart 2015
19 april 2015
28 mei t.e.m. 5 juni 2015
30 augustus 2015
18 oktober 2015
14 en 15 november 2015
13 december 2015

GRÜSSE AUS WlEN 36
Om 16 uur in deSingel te Antwerpen
GRÜSSE AUS WlEN 36
Om 15 uur in deSingel te Antwerpen
PROSIT WlEN • Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
Onze 43ste Verenigingsreis
Boedapest, Esztergom & Wenen
Onze jaarlijkse BRUNCH
in Salons Ter Roest te Buggenhout
Ons jaarlijks WIENER BAL in Hotel De Basiliek te Edegem
Ons 9de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
KERST- en NlEUWJAARSDINER in ‘s Graevenhof te Schilde

Voor meer informatie raadpleeg onze website www.irsc.be, email naar irsc@skynet.be of 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-STANDAERT Jean-Pierre
Bestuurslid:
Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette

Tel. 015/29 87 85
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:

Tel. 056/61 41 12 - Gsm 0474/10 75 38

(reisleidster van onze jaarlijkse verenigingsreis)

Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen)
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Onze verenigingsreis
Onze 43ste verenigingsreis naar (onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Boedapest • Esztergom • Wenen
van donderdag 28 mei t/m vrijdag 5 juni 2015

• Vertrek vanuit Mechelen om 6u30 station en stop te Berchem om 7u00 kant oud postgebouw, stop in
Aachenerland, middagmaal Spessart, koffiestop, logies en souper “Zum Koch” te Ortenburg.
• De volgende dag bezoeken we Heiligenkreuz, abdij, met gids, gevolgd door middagmaal en zijn we
‘s avonds in Viségrad, hotel Silvanus, met als afsluiter een grill-party.
• Bezoek aan Budapest met gids Marianne, middagmaal in de Burcht, om dan het Parlement te bezoeken,
koffietje in New-York (?), doorrijden naar Szentendre om aldaar te souperen met folkloreklanken.
• Zondag, na ontbijt, bezoek Budapest, Heldenplein,... middagmaal en bezoek puszta Kiskunsagi met
show en souper.
• We vertrekken naar Esztergom: kathedraal, crypte en schatkamer.  Middagmaal en dan vertrek naar
Wenen waar we het Zentral Friedhof bezoeken. Logies en souper in hotel “Messe” aan het Prater.
• Bezoek aan Wenen met gids Renate.  Lekker eten in de Augustinerkeller om daarna de winkels van
Wenen... free shoppen?  Lege beurs?  We bezoeken het Kursalon voor een lekker souper en concert.
• Wenen heeft een prachtige “Hofburg”, “Belvedère” en ander fraais...  Middagmaal in de Salmbrau.
   Daarna bezoek aan het Léharschloss met concert.  Dans, muziek, drank en eten “im alte Schmiede”
de Heuriger in Neustift am Walde.
• Na het ontbijt vertrek naar Rotenburg o/d Tauber.  Onderweg middagmaal in Ansfelder Nord, even
koffiestop en dan logies met souper in hotel “Rappen”.  De ‘Nachtwacht’ wacht...
• Vrijdag: huiswaarts met afscheidsdiner in Bingen in de Burg Klopp. Veilig komen we aan in Berchem
en Mechelen, vol verhalen

... sag leise zum Abschied ....

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.
Verplicht inschrijven met inschrijvingsformulier zie verder in deze REPORT van januari 2015.
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 2015/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 2015 voldaan.
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt €250 te storten vóór 20 februari 2015 op rekeningnummer IBAN: BE95 6528 2011 3258 van I.R.S.C.B. vzw,
Acaciastraat 10, 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.

Overlijdensberichten
Men meldt ons de overlijdens van:
De Heer Fons VAN EYKEN, weduwnaar van Rosa Roelands
broer van onze secretaris & P.R. René Van Eyken
geboren te Bonheiden op 13 maart 1930 en thuis op 30 september 2014 overleden
De Heer François PEETERS
geboren te Mechelen op 23 april 1934 en van ons heengegaan te Battel op 24 oktober 2014
De Heer Antoon VAN EYCKEN
wonende te Kontich, hij is bijna 90 jaar geworden
Het bestuur heeft zijn medeleven betuigd en dit ook in naam van al onze leden.
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Sukhi Home bouwt aan de toekomst van

Nepalese straat- en weeskinderen.

Wat is er veiliger dan een eigen plek, een thuis waarje graag gezien wordt?
Wanneer kinderen geen dak boven hun hoofd hebben worden het ”straatkinderen”.
Drugs, verslaving, drank, snuiven worden dan middelen om te overleven, om te vluchten uit de té harde realiteit van
elke dag.
Elk kind heeft recht op een Ieven maar op straat kan een kind niet Ieven! Vooral niet in een land als Nepal, waar veel
kinderen worden achtergelaten en verwaarloosd.
Sinds 1995 vangt Kids Shangrila Home, geleid door de Belg Wim De Becker,
80 Nepalese straatkinderen Iiefdevol op. Naast die veilige plek, waar elk kind
recht op heeft, genieten ze er onderwijs en wordt hen ook een beroep aangeleerd. Zo krijgen ze een kans om later hun Ieven in eigen handen te nemen.
In Kids Shangrila Home is het veilig, ze mogen er spelen, ze krijgen er aandacht, onderdak en eten... het is ver weg van de straat.
Vandaag is er dringend nood aan een nieuw, ecologisch en aardbevingsbestendig gebouw. Het huurcontract van hun huis -een voormalig hotel- De maquette van het nieuwe gebouw in Sankhu/Nepal.
waar de kinderen al jaren onderdak vinden, werd immers opgezegd. De 80
kinderen moeten noodgedwongen verhuizen in 2017. En wat is er erger om
je veilige plek, waar je je al jaren thuis voelt, te moeten verlaten om misschien
opnieuw.. op straat terecht te komen? Dit mogen we niet Iaten gebeuren!
In 2011 werd door Catherine Maes de vzw Sukhi Home opgericht, om fondsen in te zamelen en zo een nieuwe thuis voor de straat- en weeskinderen
te bouwen.
De bouwgrond (20are) werd reeds aangekocht.
“Onze” kinderen bakenen de aangekochte bouwgrond af.
De bouwplannen zijn klaargestoomd. Nu nog bouwen!
Bouwen om een droom waar te maken voor zoveel kinderen die aan hun
lot waren overgelaten. Een droom voor een toekomst die ze niet hadden,
maar nu toch kunnen koesteren. Een droom die ze écht zullen kunnen
beleven. Wij hebben uw hulp nodig! Wilt u graag uw steentje bijdragen?
Stort een bedrag naar keuze op
IBAN: BE89088222342785 BIC: GKCC BE BB (Belﬁus)
op naam van Shangrila Home met vermelding: BOUWPROJECT
Een ﬁscaal attest wordt uitgegeven vanaf 40 euro

Catherine Maes met de Shangrila Kids in Kathmandu.

Email: info@sukhihome.org

•

SUKHI HOME
Mgr. Van Waeyenberghlaan 54 B204 • 3000 Leuven, Belgium
Tel.: 016/74 75 29 • Gsm: 0478/34 20 29
Website: www.sukhihome.org •
Ondernemingsnummer: BE 0836 486 527

Mededeling
Beste Robert Stolzclubvrienden,
Velen onder U kennen ons trouw lid Hugo VAN DE VOORDE, door de publicatie van heel wat historische werken.
Het is weer zo ver. Zopas heeft hij een nieuw boek klaargestoomd :
NAAR EEN WERELD. DE DRIE STAPPEN VAN DE GLOBALISERING. 16de - 21ste EEUW.
Een korte presentatietekst volgt nu:“Ook de economie heeft een geschiedenis en dus geldt dat eveneens voor .... de huidige globalisering. De
auteur verdedigt de stelling dat de huidige globalisering de derde in rij is. De eerste was een mercantiele en koloniale globalisering (16 - 18de
eeuw). De tweede globalisering was een industriele en imperialistische tijdens de 19° eeuw. Ze leerde ons dat een globalisering niet uit de
bomen valt, maar “mensenwerk” is en indien slecht “gemanaged” ook afgebroken kan worden. Wat gebeurd is in 1914.
Pas circa 75 jaar later werd opnieuw het niverau bereikt van de tweede globalisering. De derde is de digitale en financiële globalisering. Voor
en na 2000. Dat historisch verhaal vindt je in dit boek. Plus een bijzonder kritische kijk op de huidige situatie: de asymetrie tussen de reële
economie en de financiële wildgroei (de Grote Recessie sinds 2008) is een signaal dat er heel wat is misgelopen in de voorbije decenia.
De auteur, Hugo VAN DE VOORDE, geeft over het boek ook lezingen in het Antwerpse.
Maandag 12 januari : 1ste globalisering • Maandag 19 januari : 2de globalisering • Maandag 26 januari : 3de globalisering.
Telkens om 20 uur in de Volkshogeschool ELCKER-IK, Bruegelstraat 31-33 Antwerpen.
Daarbij komt nog een synthese van het HELE boek in EEN-LEZING:
Maandag 2 februari • Vrijdag 6 februari
Telkens om 13.30 uur in het schitterende auditorium van het A.C.W in de Nationalestraat 111 te Antwerpen.
Het BOEK is uitgegeven bij “Uitgeverij Pelckmans-Walburg Pers” te Kalmthout en ligt sinds de Antwerpse Boekenbeurs in alle betere boekhandels. De prijs bedraagt slechts 24,50 euro.
Wil u de “schrijver” zelf bereiken: é-mail: hugovandevoorde1@telenet.be
Namens het bestuur van de IRSCB vzw
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INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 36”
op ZATERDAG 14 MAART 2015 om 16 uur of ZONDAG 15 MAART 2015 om 15 uur *
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden aan I.R.S.C., Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

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

...............................................................................................................................................................................................

Postnummer:

..........................................

Gemeente:

Nummer:

........................................................................................................................

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664
van de Internationale Robert Stolz Club, Acasiastraat 10, 2800 Mechelen.

BIC: GEBABEBB

........................................

Telefoon:

Bus:

................................................

..................................................................................

Handtekening

14/03/2015 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... * (Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie
15/03/2015 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, 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
* Schrappen wat niet van toepassing is

“PROSIT WIEN” op ZONDAG 19 APRIL 2015 - 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:

...............................................................................................................................................................................................

Postnummer:

..........................................

Gemeente:

Nummer:

........................................................................................................................

........................................

Telefoon:

Bus:

................................................

..................................................................................

schrijft in met ........... personen aan inkomprijs €60,00 x ............ = €................... of lidgeldbetalende leden €55,00 x ............ = €...............................
samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
Storting op rekeningnr.
IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB van I.R.S.C, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen,
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

Handtekening,

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Boedapest • Esztergom • Wenen” van 28/05 t.e.m. 5/06/2015
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ...............................................................................................
Straat:

...............................................................................................................................................................................................

Postnummer:

..........................................

Gemeente:

Nummer:

........................................................................................................................

........................................

Telefoon:

Bus:

................................................

..................................................................................

Geboortedatum: ....................................... Medereiziger (die de kamer deelt, indien apart adres) • Geboortedatum medereiziger: ...........................................
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ...............................................................................................
Straat:

...............................................................................................................................................................................................

Postnummer:

..........................................

Gemeente:

Nummer:

........................................................................................................................

........................................

Telefoon:

Bus:

................................................

..................................................................................

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, Borsbeekbrug 		

Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. volgt van I.R.S.C., Acaciastraat 10 te 2800 Mechelen
bij de inschrijving. Rekeningnummer IBAN: BE95 6528 2011 3258 • BIC: HBKABE22
Handtekening,
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van de uitnodiging tot betaling hiervan.
p.s. geboortedatum vermelden aub voor reis/bijstandverzekering!!!
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
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warmte-isolatie

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.

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.

Philippe Van Eemeren
Gsm: 0494/110.640
Enkel na afspraak

De Huiskapperie
Pascal
Vrijgeweidestraat 39
Gsm:
0495/85.75.04
2800 Mechelen
Enkel na afspraak
ZZZGHKXLVNDSSHULHEH

De Kraanbrug

Bedienings- en
verluchtingscomfor

Standaard
inbraakbeveiliging

Premie advies
verdien méér dan 40

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.

Taverne - Restaurant - Feestzalen - Bootterras

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

Feestenvergaderzalen
vergaderzalen
Feesten

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

Adegemstraat 4
2800 Mechelen
Tel. 015/26 18 51

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

Feestzalen

RAMEN EN DEUREN

Officieel FINSTRAL verdeler

WWW.FINSTRALBE

Nekkerspoelstraat 37
2800 Mechelen
Tel. 015/56 00 46
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Nekkerspoel
2800 Mech
info@g
015

“Salons Ter Roest” is een complex
grinord_advertentie_150x220mm_10-08-2012_v2.indd 1

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

HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S - JUBILEA - SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN
VERGADERINGEN MET ONTBIJT, enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!! GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 02/212 24 91
Vastgoed Verschueren
is gespecialiseerd in
de verkoop en verhuur
van residentieel vastgoed.
Olivetenvest 1, 2800 Mechelen • Tel. 015/21 21 21
Bekijk ons volledig aanbod op

www.vastgoedverschueren.be

KWALITATIEVE TUINPOORTEN EN CARPORTS

015 /41.07.80 - 0475 / 70.51.02
Bussestraat 44 2840 Rumst

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

Bussestraat 44
2840 Rumst
Tel. 015/41 07 80
Gsm 0475/70 51 02
www.hortipoort.be
info@hortipoort.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.
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