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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.®BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN
irsc@skynet.be  •  www.irsc.be  •  Ondernemingsnummer: 0412.128.452

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

Driemaandelijks tijdschrift - 4 de trimester
Oktober 2013 - Nr. 4 - 44ste  jaargang
Stichter-voorzitter Mark Standaert (°08/07/1951 - †26/02/1976)

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

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

op ZONDAG 15 DECEMBER 2013
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 & Jefke Batens (vioolbegeleiding) rekent dat samen met de sympathieke Carla Schroyen ons op een begeesterende wijze 
in eindejaarsstemming zal brengen, dan mag U dit festijn zeker niet missen. Dit jaar ook willen wij onze trouwe leden EXTRA         
VERWENNEN met een EXTRAATJE. Ons Gala-Diner zal geopend worden op een zeer originele manier: nl. met choreografie en 
balletdansers van Linda Baclaine. Een rede temeer om er zeker bij te zijn: inschrijven dus!!!

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

Mousseux classique & jus d’orange
Hapjes uit onze warme en koude keuken


Huisgemaakte foie van eend en kwartel,

gemarineerde lauwe appel en confit van uitjes


Lasagne van zeetong & spinazie,
sausje van rivierkreeftjes


Luchtig tussendoortje


Parelhoen met duxelle van shiitaké’s, 

winterse groentjes, sausje van Porto-Madeira


Exquise van Callebaut chocolade en sinaas,
geconfijte mandarijn, sausje van Elixir d’Anvers


Mokka en koffiehapjes aan tafel bediend

(dranken tijdens diner inbegrepen)

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

Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 24 november 2013.
Ook de betalingen moeten op deze datum binnen zijn. 

Vanaf 1 december 2013 kunnen geen terugbetalingen meer 
uitgevoerd worden, wat ook de reden is.

Schriftelijke bestelling: Mevrouw Standaert, Internationale Robert Stolz Club België, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 
en storting op nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363     BIC: GEBABEBB

tel. 015/20 48 78, fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91, tel. 015/32 37 56
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving. Zij die graag in groep komen dienen dit te vermelden. Breng uw vrienden mee.

De beste gelegenheid om lid te worden van onze vereniging.

Alles muzikaal omlijst door het Ensemble

Frank Mortiers, Nest Adriaensen
 & Jefke Batens (vioolbegeleiding)

met tevens dansgelegenheid

zang Carla Schroyen
 

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

Tafels van 10 PERSONEN!
________________

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

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

Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Beste Stolzclub vrienden,
door het grote succes van onze WIENER PARADE in november 2012 hebben wij dit jaar een unicum 
beleefd in Mechelen.  Onze WIENER PARADE XII van november 2013 was reeds einde mei uitverkocht. 
Zowel voor zaterdag als zondag.  Gelukkig hadden de meeste trouwe leden onze raad opgevolgd en 
reeds zeer vroeg hun kaarten besteld.  Op een paar uitzonderingen na.  Deze staan op een wachtlijst en 
zullen dan kunnen genieten van een paar afzeggingen die er traditioneel wel komen.  Dus nog wat geduld.
Ook voor diegenen die reeds hun kaarten hebben betaald.  Tot in de stadsschouwburg.         Het bestuur.

      Beste IRSCB leden .
Herinnert U zich nog onze GRÜSSE AUS WIEN 34 van in maart 2013 in de Blauwe zaal van de SINGEL? 
Daar hebben wij zeer vele positieve reacties op gekregen: persoonlijk, per mail en per telefoon.
Ook voor 2014 hebben wij ons uiterste best gedaan om jullie een fantastisch Weens concert aan te bie-
den met alles erop en eraan:  koor-ballet en groot orkest met onze vaste dirigent + prachtige presentatie  
van het geheel. Onze solisten zijn echte toppers in hun branche.
Gevolg:  Voor onze 35ste GRÜSSE AUS WIEN van maart 2014 zijn we zaterdag 15 maart reeds 
uitverkocht. Voor de zondageditie is er nog wel plaats.  Aarzel niet en bestel uw kaarten telefonisch of 
per mail.(info: zie elders)  Het is niet alleen onze 35ste keer in Antwerpen, maar bovendien bestaan wij als 
club (IRSCB vzw) dan ook 45 jaar.
Daarom verzoeken wij elke deelnemer aan dit concert van een 20-tal minuutjes vroeger te 
komen dan normaal gepland. Waarom?  Wel wij bieden VOOR HET CONCERT iedereen 
een glaasje schuimwijn aan om zo reeds dan in feeststemming te geraken.  De  locatie is 
in de hal nadat u de vestiaire hebt gepasseerd.
Mis deze gelegenheid niet en bestel vlug uw kaarten voor de ZONDAG.
Wij zien mekaar in de SINGEL. Het bestuur.

Onze geplande activiteiten in 2013
13 oktober 2013   Ons jaarlijks WIENER BAL  in Hotel De Basiliek te Edegem
16 en 17 november 2013 Ons 7de dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
15 december 2013  KERST- en NlEUWJAARSDINER in ‘s Graevenhof te Schilde

Onze geplande activiteiten in 2014
zaterdag 15 maart 2014  GRÜSSE AUS WlEN 35 Om 16 uur in deSingel te Antwerpen
en zondag 16 maart 2014  GRÜSSE AUS WlEN 35 Om 15 uur in deSingel te Antwerpen
27 april 2014   PROSIT WlEN  •  Onze Diner-Dansant in Hotel De Basiliek te Edegem
11 t.e.m. 19 juni 2014  Onze 42ste Verenigingsreis Wenen - Lubljana (Slovenië)
24 augustus 2014   Onze jaarlijkse BRUNCH  in Salons Ter Roest te Buggenhout
28 september 2014   JUBILEUM CONCERT  45 jaar IRSCB deSingel te Antwerpen
8 en 9 november 2014 Ons 8ste dubbel-concert WlENER PARADE te Mechelen
14 december 2014  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.

BESTUUR:                   

Voorzitster: Mevr. STANDAERT-DE GROOF Julienne Tel. 015/20 48 78  -  Fax 015/42 24 57  -  Gsm 0473/78 12 13

Ondervoorzitter: Dhr. DE BROUWER Roger Tel. 03/772 43 81  -  Fax 03/722 12 15  -  Gsm 0475/59 01 60 

Secretaris & P.R.: Dhr. VAN EYKEN René Tel. 015/32 37 56  -  Fax 015/32 38 26  -  Gsm 0477/20 76 91

     E-mail: irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be 

Penningmeester: Dhr. MAES Jean-Pierre Tel. 015/41 06 05  -  Gsm 0477/56 53 02

Bestuurslid: Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette Tel. & fax 015/42 36 42  -  Gsm 0478/20 58 59
 (reisleidster van onze jaarlijkese verenigingsreis)

____________________________________________________________________________________________

Medewerkers: Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen) Tel. 056/61 41 12  -  Gsm 0474/10 75 38

 Dhr. DESODT Freddy (West-Vlaanderen) Gsm 0474/55 43 73
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Beste Stolzclub vrienden,

Ieder lid van onze vereniging die ons wat volgt weet dat de club is opgericht in oktober 1969 ten Huize 
Standaert door onze 1ste voorzitter Marc Standaert. 
Dat betekent dat wij in 2014 juist 45 jaar bestaan.  Dit kan zo niet gewoon voorbijgegaan worden.  Net 
zoals in 2009 met onze 40 jaar,  gaan we daar iets speciaals van maken. Een geschikte zaal vinden was 
een zeer moeilijke klus. De BEGIJNHOFKERK van toen in Mechelen wordt gerestaureerd. Ook andere 
kerken die in aanmerking kwamen zullen een restauratiebeurt krijgen en zijn dus niet beschikbaar. 
De Sint-Romboutskathedraal zou wel gekund hebben, maar “gezien onze muziek niet 
katholiek genoeg was”, kregen wij geen toelating van de kerkfabriek. Daarom hebben wij onze  
toevlucht moeten zoeken “buiten” Mechelen. 
Dan was de beste oplossing de “Blauwe zaal” van deSingel, waar we reeds van in 1995 onze concerten 
geven van GRÜSSE AUS WIEN.
Wij gaan nu werken met groot orkest:  “Het Robert Stolz Promenade Orkest” onder de zeer kundige 
leiding van dirigent André WALSCHAERTS.  Wij gaan trachten ook het groot koor uit Zaventem 
er bij te hebben: Omnia Cantica.
Wij hebben onze presentator,  René VAN DER SPEETEN,  verzocht om ook dit allemaal mooi aan 
mekaar te praten.
Uit WENEN komen de 2 zangers-solisten.  Zij maken op dit moment de “echte top” uit in de wereld-
muziekstad: Wenen.
Hun namen: Sopraan Elisabeth FLECHL en tenor Sebastiaan REINTHALLER. Het succes zal 
zeker enorm zijn.  Daarom doen we nu reeds een oproep aan onze trouwe leden van hun plaatsen te 
reserveren: 015/32 37 56 of O477/20 76 91  •  mail: irscb@skynet.be
De datum hebben wij ook moeten wijzigen: Het is ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014 om 15 uur. 
NOTEER DIT REEDS IN UW AGENDA.
Alle details zullen staan in onze REPORT Nr. 1/2014 van januari.  Ook de prijzen zullen dan bekend zijn .
Na dit JUBILEUMCONCERT zal er een receptie zijn voor iedere deelnemer aan het concert en dit “ter 
plaatse”.
Wij rekenen op jullie allemaal om daar dan ook een mooi succes van te maken.
Onze voorzitster,  Mevr J. Standaert-De Groof en gans ons bestuur danken voor uw trouwheid aan de club.
 

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.  
Meer info hierover in bijgaande brief samen 
met het overrschrijvingsformulier.

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
KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal,  DESGUINLEI 25 - Antwerpen

                        Dubbel-concert

André WALSCHAERTS
dirigent

René VAN DER SPEETEN
presentator

An DE RIDDER
sopraan

Petra HALPER-KÖNIG
sopraan

Solisten:
Otoniel Gonzaga, tenor (Wenen) 

An De Ridder, sopraan (België)

Max Sahliger, bas-bariton (Wenen)

Petra Halper-König, sopraan (Wenen)

Choreografie ballet:
Linda Baclaine (België)

Dirigent:
André WALSCHAERTS, (België)

(de dirigent die Helmut Lotti
begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:
René VAN DER SPEETEN

het vroegere boegbeeld van de BRT

Otoniel GONZAGA
tenor

Max SAHLIGER
bas-bariton

Grüsse aus Wien 35
dit jaar ook met een kooruitvoering

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

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

of Dhr. Freddy Desodt Gsm 0474/55 43 73
 

Inkom: 45  -  Lidgeldbetalende leden 32  •  Om organisatorische redenen betalen bij bestelling!!!
         >>>>>>>> LEDEN: Gelieve uw kaarten NU te bestellen!!!!!

Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Fax 015/32 38 26 • Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91
 Betalen IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB van I.R.S.C. vzw, Befferstraat 17, 2800 Mechelen 

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Belangrijk voor U!!!
W  eet U? Indien U in 2013 e30 (per gezin) lidgeld betaalt, dan had U alleen al voor onze concerten 

e42 uitgespaard.  Mis deze kans niet!!!!   Zeker doen in 2014!!!
Het bestuur.
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert voor U op

ZONDAG 13 OKTOBER 2013 om 15 uur
in Feestzaal van Hotel De Basiliek,

Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) te 2650 Edegem
 haar

42ste Weens Bal®

bij Robert Stolz
Een unieke dansgelegenheid voor oud en jong. 

Beste Dansliefhebbers,
De mogelijkheid “om warm te eten” is uitgebreid tegenover vorig jaar.

Twijfel niet om nu direct in te schrijven.
Bel naar 015/32 37 56. De laatste week kan ook 015/20 48 78.

Wij stellen alles in het werk om daar ook een succes van te maken,
daarom aarzel niet en kom een “danske doen”.

Wij rekenen op jullie ook voor dit evenement, met: 

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

Deuren: 14 uur  -  Aanvang: 15 uur  -  Einde: 20 uur
Inkom: €12,00  •  Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €10,00

Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving

EEN UNIEKE DAG MET DANS.
Wij bieden U een unieke namiddag - zowel voor de dansliefhebbers van oude en moderne dansen, als voor hen die niet van dansen 
maar wel van mooie muziek houden.  Plaatsaanwijzing bij ingang zaal.
WIL U MET FAMILIE EN VRIENDEN SAMEN ZITTEN, 
spreek dan tijdig af of bestel uw plaatsen SAMEN bij hetzelfde bestuurslid. Wacht niet om uw plaatsen te bestellen. 

Storting op rekeningnummer IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB van Internationale Robert Stolz Club België, 
Befferstraat 17, 2800 Mechelen.  Mevrouw Standaert, tel. 015/20 48 78, fax 015/32 38 26, gsm 0477/20 76 91, tel. 015/32 37 56.

Bussen vanuit Antwerpen; 32, Rooseveltplaats Perron 53   •  Berchem Perron 43 > afstappen gemeentehuis Edegem vlakbij de zaal.

IRSC

INFO

Op zondag 24 november 2013 nodigt het Mechels Salonorkest uit op haar

GROOT BELLE EPOQUE DANSFESTIJN

Herbeleef de charme en romantiek van deze grandiose periode tijdens een 
dansnamiddag vol verrassingen in de zaal DE BOSUIL,

Bieststraat te Schiplaken (Hever).

Deuren: 13.30 uur Eerste dans: 14.00 uur
Info en reservering:

Linda Hendrickx 0498/46 75 34 of mail@lindahendrickx.com
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Verslag van onze jaarlijkse verenigingsreis
Wenen-Salzburg van 3 tot 10 juni 2013:

Blij weerzien met de Robert Stolzvrienden aan het station te Mechelen.  Kusjes hier en kusjes daar!.  In Berchem nog 
enkele reisgenoten ophalen en dan behouden vaart naar het Aachenerland.  Daar worden we verrast met een hapje 
en een tapje.  De drank was perfect gekoeld, zo’n 9°.  De cava doet zijn werk, de decibels verhogen, de temperatuur 
stijgt, de oogjes worden moe.
In Rasthof Spessart nemen we het middagmaal.  Wat een dessert, chique van kleur.  De kleuren van Wespelaar (ons 
dorp) groen en rood.  In Vilshofen konden we over de brug en bereikten we het hotel met droge voeten.

Vroeg opgestaan.  Na een uitgebreid ontbijt verlaten wij “Zum Koch” richting “Stift van Melk”.  Regen, regen, regen, 
daar kan ik niet tegen.
’t Is bar en slecht tikte de specht.  Gelukkig kan het verrassingsmoment zorgen voor wat zonneschijn.  Wij hoorden 
de prachtige stem van sopraan Veronika Groiss met Robert Stolzmelodiën – F. Léhar.  Daar niet iedereen rubberen 
botten bijhad werd de trip via het Wachau afgelast.

We starten de dag droog!  En vertrokken voor een bezoek aan Wenen. Onze gids loodste ons langs “de Nashmarkt”, 
het gemeentehuis, het parlement, het geboortehuis van Johan Strauss, de Landtman, het Kursalon, de Radetskykazerne 
...,  de Stephansdom, de Hoffburg, de nationale bibliotheek, de Albertina ...
’s Middags werden wij getrakteerd op een koud en warm buffet in de “Augustinerkeller”  In de namiddag gingen we 
schoenen kopen bij Pottin en een Sachertorte met een Wienermélange gebruiken in een koffiehuis.  ’s Avonds dineer-
den we in het Kursalon.  Onze avond werd afgesloten met een prachtig concert en we genoten nog van Wien by night.  

Vanuit ons gastenverblijf van Kaiser Franz-Jozef vertrokken wij naar Schönbrun.  Zo groot als Monaco.  In dit kas-
teelpark bevindt zich ook de oudste zoo ter wereld.
Van aan de ontbijtveranda van Elisabeth hadden wij een magnifiek zicht over Wenen.  ’s Middags gingen wij eten in 
één van de oudste balzalen van Wenen (Schlossbräu).  Naar jaarlijkse traditie kregen wij ook een prachtig concertje 
in het geboortehuis van F. Léhar aangeboden.  Wat ook niet mocht ontbreken was het gezellig samenzijn in “ Neustift 
am Walde”.  Wir haben er zuviel gegessen und zuviel getrunken und viel Spass gemacht!

’s Morgens word ik wakker met een houten kop, mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken.  Wij bewonderen de pronkzaal 
van de Nationale Bibliotheek met z’n 8.000.000 boeken en objecten.  Daarna stappen we naar de keizerlijke schatkamer 
vol met goud, edelstenen, zilver, brokaat, hermelijn, relikwieën.  Blikvanger: het gulden vlies.  Met ons ruim pensioen 
veroorloven wij ons een 3-gangenmenu in de Landtman.  In super tempo kregen wij de rekening gepresenteerd door 
een snelle garçon.  Dan full speed naar Sankt-Wolfgang.  In snel tempo met de valies naar de kamer,  in snel tempo 
eten om daarna te genieten van een operette-avond in de parochiezaal.

Een stralende zon en 23° in Salzburg, de stad van Mozart.  We zien zijn geboortehuis.  We slenteren door de Getrei-
degasse.  
We worden getrakteerd op een super praline.  ‘k Weet niet of ik dit zo mag noemen maar ’t was wel héél, héél lek-
ker.  Dank U Mariette en de Stolzclub.  Na een gouden middagmaal in de Goldgasse brengt het treintje ons tot in de 
bovenburcht. ’t Is er genieten van een panoramisch uitzicht over Salzburg en ook van een stevige pint.  In de “Stiegl-
Keller” sloten wij onze avond muzikaal af.  Aankomende talenten waren er te bewonderen.  Terug in het hotel.  Oei 
hedde gij de sleutel?  Nee, ik ook ni, we hebben die afgegeven!  Met vier op één kamer, ’t was zo plezant!

Bezoek aan “Bad Ischl”, waarvan vooral de rondleiding in de F. Léhar-villa bijgebleven is. De forel smaakte lekker 
(zout) en was een aangename afwisseling van de schnitzel en de knödel.  We reden verder naar de burcht van “Höher-
werfen”.  De 300 trappen zorgden voor het aanscherpen van de conditie.  ’s Avonds nodigden de koning en de koningin 
de ridders en jonkvrouwen van de Stolz-club uit voor een eetfestijn met dans en spelen.  Berg op, berg af, bomen, niks 
te zien.  Onze Leo was verkeerd gereden.  Maar nee, na een dik uur reed hij met millimeterwerk veilig de parking op.

De rit naar Rothenburg is 460 km lang.  De hemel kleurt donkergrijs.  De regen valt met bakken uit de lucht.  Water-
overlast zorgt voor een serieuze vertraging.  ’s Avonds werden we getrakteerd op champagne door Maria en Eddy 
voor hun 60ste huwelijksverjaardag.  Nogmaals proficiat!
Tot slot wil ik alle Stolzvrienden bedanken voor hun aangenaam gezelschap en hun vriendschap.  (Iedereen wilde 
mij pillekes bezorgen).
En, Mariette, wij zouden volgend jaar graag ne keer het dorpje “AUSFAHRT” willen bezoeken, ’t schijnt dat da de 
moeite moet zijn!                                         

Ons JUBILEUM CONCERT • Wees erbij op 28 september • 45-jaar IRSC
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BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”
ZONDAG 13 OKTOBER 2013 om 15 uur - Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22 (gemeenteplein), 2650 Edegem

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

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

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

wenst ........................................  kaarten aan €12,00 en/of ......................................... kaarten aan €10,00 (Lidgeldbetalende leden 2013) voor het 42ste 
Weens Bal in Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) te 2650 Edegem.       Handtekening,
Ik stort €..................................... op rekeningnr. IBAN: BE40 0015 2106 3363  BIC: GEBABEBB
van I.R.S.C. België, Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91  •  Tel. 015/32 37 56  •  irsc@skynet.be
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER “KERST- & NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 15 DECEMBER 2013 om 13 uur  - ‘s Graevenhof Schilde

te betalen en terugzenden voor 25 november 2012 naar I.R.S.C., BEFFERSTRAAT 17, 2800 MECHELEN

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

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

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

neemt deel aan het Kerst- & Nieuwjaarsdiner in het ‘s Graevenhof te Schilde op zondag 15 december 2013 met ................. pers.
Samen aan tafel met ......................................................................................................................................... (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)
O Wij nemen de autocar te: O Mechelen (Station)  -  O Berchem station (Post) / Borsbeek brug
 Ik stort €...................................................................... Handtekening,
 €95,00 per persoon (Lidgeldbetalende leden 2013 €89,00 per persoon)   •  +€12,00 p. p. voor de autocar 
 op rekening nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB
 van I.R.S.C., Mevr. Standaert, Befferstraat 17, 2800 Mechelen
 Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
 Tel. 015/20 48 78  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91  •  Tel. 015/32 37 56  •  irsc@skynet.be
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 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.
10/03/2012 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... 

(Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie            
Tel. 015/32 37 56  •  Fax 015/32 38 26  •  Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 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.
11/03/2012 om 15 uur........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie

Ik stort tevens €12,00 per persoon voor de autocar = ..................................  (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
Wij nemen de autocar te (kleur het bolletje)    Handtekening
O Diest (Leuvense Poort) O Mechelen (Station) O 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 



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

grinord_advertentie_150x220mm_10-08-2012_v2.indd   1 10/08/2012   16:27:22

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

— 8 —Verantw. Uitg. Mevr. Standaert, Voorzitter I.R.S.C., Befferstraat 17, 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 “Salons Ter Roest” 

steeds in om culinair verfijnde gerechten op tafel te brengen.

•	 Centrale	ligging	-	gemakkelijk	bereikbaar
•	 2	ruime	privé	parkings
•	 2	pergola’s
•	 2	zomerterrassen
•	 Verzorgde	vakkundige	bediening
•	 Kwaliteit	-	sfeer	-	klasse

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 fier uw partner te zijn voor 
de 21ste eeuw. U wenst een eigendom 
te kopen of te verkopen, wij zijn uw 

professionele garantie!

Wij kunnen het vast goed met elkaar vinden.

Vastgoed Verschueren bvba
Tel. 015/21 21 21

Olivetenvest 1 - 2800 Mechelen


