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Kerst- en -Nieuwjaarsdiner

Het ‘s GRAEVENHOF, Turnhoutsebaan 439-445, 2970 SCHILDE

op ZONDAG 17 DECEMBER 2017

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 die van Louis XIV. Als u daarbij het ensemble Frank Mortiers
& Hans Van Tilborg (vioolbegeleiding) rekent dat samen met de symphatieke Elke Caluwe (sopraan) ons op een begeesterende wijze in
eindejaarsstemming zal brengen, dan mag U dit festijn zeker niet missen.

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

Op vel gebakken dorade - Jonge prei
Risotto - Beukenzwam - Algenkrokant

Soepje van butternut met garnituur

Fris tussendoortje

Rundsvlees - wit:blauw contre-filet
Structuren van wortel, seizoensgroentjes
Bearnaise - Pommes pont neuf

Panna cotta met vruchtencoullis

Water en wijn
inbegrepen

Koffie- en thee
aan tafel bediend

Alles muzikaal omlijst door het Ensemble

Frank Mortiers, Nest Adriaensen
& Hans Van Tilborg (vioolbegeleiding)
met dansgelegenheid, zang Elke Caluwe, sopraan
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)
Borsbeek brug, OVERKANT oud Postgebouw ‘Berchem Station’
Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.

Einde feestlijkheden: 19 uur • Om 19u30: “Sag beim Abschied leise Servus” terug met autocars.
Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 3 december 2017. Ook de betalingen moeten op deze datum binnen zijn.
Vanaf 3 december 2017 kunnen geen terugbetalingen meer uitgevoerd worden, welke ook de reden is.
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.

—1—

Bestuursmededeling
Beste Robert Stolz-clubleden,
Wij zijn reeds aan onze 4de Report toe van het lopende jaar. Dat betekent dat het jaar 2017 er weer bijna op zit.
Ook dit jaar was een bijzonder jaar voor de club. Onze activiteiten waren telkens weer een succes.
Proficiat aan allen, dat u zo veelvuldig daaraan deelneemt.
Onze concerten ‘GRÜSSEN AUS WIEN” waren echte toppers. In november belooft ‘ WIENER PARADE XVI”
dit eveneens te worden.
Wilt U er nog bij zijn? Wij hebben enkel nog wat plaatsen vrij voor zaterdag 18 november 2017 om 16 uur. Haast
U en breng vrienden mee.
Zoals steeds sluiten wij het jaar af met ons traditioneel prachtig ‘KERST- EN – NIEUWJAARDSDINER” in de
Salons Het ‘s Graevenhof te Schilde op 17 december 2017. Dit moet u zeker meemaken. Ook hier zijn vrienden
en familie hartelijk welkom.
Het droevige nieuws was het grote verlies van onze sympathieke ondervoorzitter Roger DE BROUWER.
Roger wij vergeten u nooit !!!
Wij wensen jullie allemaal al een zeer aangenaam en prettig “einde jaar “ en we zien elkaar volgend jaar terug
in “goede” gezondheid.
Namens het bestuur
René Van Eyken
Voorzitter en P.R.

Onze geplande activiteiten in 2017
15 oktober 2017
18 en 19 november 2017
17 december 2017

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

Onze geplande activiteiten in 2018
17 & 18 maart 2018
GRÜSSE AUS WIEN 39		
Blauwe zaal in deSingel te Antwerpen
29 april 2018
PROSIT WIEN				
in Hotel De Basiliek te Edegem
Wenen en Praag
6 tot 14 juni 2018
Onze 46ste VERENIGINGSREIS
26 augustus 2018
Onze jaarlijkse BRUNCH 		
in Salons Ter Roest te Buggenhout
14 oktober 2018
Ons jaarlijks WIENER BAL 		
in Hotel De Basiliek te Edegem
de
17 en 18 november 2018 17 dubbel-concert WlENER PARADE in de Stadsschouwburg te Mechelen
16 december 2018
KERST- en- NlEUWJAARSDINER in Het ‘s Graevenhof te Schilde
Voor meer informatie, zie onze website: www.irsc.be of mail irsc@skynet.be of gsm 0477/20 76 91

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
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
Medewerkers:
Mevr. Nicole Scheers
Mevrouw Anita ‘Nieke’ Walschaerts-Hendrickx
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De Internationale Robert Stolz Club België presenteert
in 2017 te MECHELEN een DUBBEL-CONCERT op
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 om 16 uur en
op ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 om 15 uur
in de Stadsschouwburg te Mechelen, Keizerstraat 3

WIENER PARADE XVI®

Ook dit jaar een extra voor de inschrijvers van Wiener Parade XVI,
met het Robert Stolz Promenadeorkest
o.l.v. André WALSCHAERTS,
treden er 4 solisten op:
Bibiana NWOBILO, sopraan, Wenen
Peter THUNHART, bariton, Wenen
Olga VILENSKAIA, sopraan, Berlijn
Jeysson Estrella DIAZ, tenor, België
Presentatie: Connie NEEFS, België

Bibiana Nwobilo
sopraan, Wenen

Peter Thunhart
bariton, Wenen

Olga Vilenskaia
sopraan, Berlijn

Jeysson Estrella Diaz
tenor, België

André Walschaerts
dirigent, België

Connie Neefs

presentatrice, België

Station Mechelen, Nekkerspoel op 200 meter afstand van Stadsschouwburg.

Inkom: €40 - Lidgeldbetalende leden €30

ZEER BELANGRIJKE MEDEDELING
Onze WIENER PARADE in Mechelen is op zaterdag 18 nov. om 16 uur en zondag 19 nov. om 15 uur.
Wil U erbij zijn ? Natuurlijk willen jullie dat. BESTEL DAN NU UW KAARTEN.
Op zaterdag is er meer keuze dan op zondag.
Het vlugst bestelt U per Tel. 015/32 37 56, Fax 015/32 38 26, Gsm 0477/20 76 91, irsc@skynet.be
en storting op rekening nr. IBAN: BE29 0014 7785 9664 BIC: GEBABEBB
SCHRIFTELIJKE bestellingen met inschrijvingsformulier in bijlage:
INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN,
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.

VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

Belangrijk voor U!!!

W eet U? Indien U in 2017 €30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten
€42 uitgespaard. Mis deze kans niet!!!! Zeker doen in 2018!!!
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Het bestuur.

Verslag van onze jaarlijkse verenigingsreis Wenen - Balatonmeer
(Hongarije) van woensdag 7 t/m donderdag 15 juni 2017
Met een feestelijke stop in Aachenerland zat de sfeer er onmiddellijk in… Mooi weer met een pittig windje: hou je glaasje
cava vast! We bewonderen langzaam de natuur… file… file … file en de tuin van het Brunnenhof, de klaprozen.
We staken de Donau over, blauw of grauw(?) en sliepen in “Zum Koch” met of zonder voorafgaande zwempartij. Op weg
naar Balatonfured, het hotel Flamingo, dronken velen een beroemde ‘Kaisermelange’ en kon je een mooie seizoenstas meenemen. Mariette vertelde bij het zien van de Stift Melk een leuk ‘wissewasje’: abdijen werden gebouwd op ‘paardenafstand’
van één dag. In Göttlesbrunn kregen we kip met ‘beilagen’… friet of rijst… consternatie alom. Geen slaatje?
Zo kwamen we in Hongarije (papieren in orde?) aan het zuiverste meer van Europa – dixit- den Hongaar- gevoed door de
Zala: Balaton. Ons grandioos hotel ‘Flamingo’, een doolhof, prachtig gelegen, buffet binnen of buiten, wat een weer. Het
Kasteel ‘Keszthely’ bezat een bib, wondermooi bewaard, die door een generaal tijdens de oorlog werd gered door de toegang
dicht te metselen en de vijand ‘diets’ te maken dat er besmettelijke ziekten waren. De wijnproeverij met parfum van vlierbloesem streelde ons gehemelte, streekproducten onze ogen en pardoes daar viel Germaine, een gezwollen lip, vlug genezen.
Onder een strakblauwe hemel een fris boottochtje… gewoon zalig. Bij de Czarda nam Mariette de strijkstok in handen en
zong met volle … een Hongaars liedje.
Die avond, de muggen waren spelbrekers, kon Leo zijn rijkunsten laten bewonderen… hij wou ‘druivelaars’ van nabij bekijken in het pikdonker. En dan viel Eddy, de barman, bulten in de weg, miste de handgreep, donderde van de trappen met
als resultaat een bloedende hoofdwonde. Hij werd ter plekke gepromoveerd van ‘graef’ tot ‘emir’.
Bezoek in Herend: porseleinfabriek (300 man personeel) en museum. Engelengeduld om zo’n kunstige bloemen en dingen
op kopjes en schoteltjes te schilderen.
In de buurt gaan we naar een andere Czarda waar een trouwfeest aan de gang is en waar een onweer, ‘Johann Strauss Unter
Donder und Blitz’ waardig was. Kletsnat maar ‘barask’, witte of rode wijn en een regenboog verzachte de ‘weerpil’. Pret
en dans alom met twee koppels, folklore ten top.
De zon bleef van de partij als we Zirc bezoeken. Een bib van 65.000 boeken… en een lange tafel die je omtoverde in een
ladder. Heeft Leo een andere bus? Op weg naar Wenen geen files meer, ook geen koffiestop, hotel Savoye verwelkomde
ons. Ja, Wenen een heerlijke stad.
Bij een kerkbezoek werden 4 ukjes gedoopt en genieten we van een orgelspel. Free shoppen, na de Augustinerkeller en ’s
avonds in het Kursalon: souper en concert… om van te smullen (met geduld).
De rondrit met gids Renate toonde ons alle gebouwen doorstekt met weetjes. Vader Strauss en zoon ‘der Flo’. De Belvédère, Hofburg, Urania, Karlskirche, de keizerlijke appartementen, opera,… Bezoek aan het ‘Hundertwasserhaus’, waar
elke regendruppel een kus is… treuren in de regen??
Annika, Wolfgang en Veronica verwenden ons met hemelse klanken in het Léharschloss. Zelfs Hilda De Groote was van de
partij. Heuriger bracht zijn traditionele leute en plezier… iedereen in de ‘mood for dancing’.
Langs Hengersberg, geen files!, Rotenburg o/d Tauber, Bingen “Burg Klopp” het befaamde afscheidsdiner, Marcel onwel
(al heel wat beter), gezond en wel thuis….
Maggy Troffaes.

Sukhi Home
Omdat de kansarmen en de kinderen
van Nepal onze steun nodig hebben…
Het doel van de vzw Sukhi Home is de Nepalese kinderen, een toekomst
geven. Het woord “sukhi” betekent ‘gelukkig op lange termijn’.
Dat wil Sukhi Home voor deze kinderen. Daarom ze uw steun.
De plannen zijn eenvoudig: een aardbevingbestendige school voor 110
gehandicapte kinderen.
Geef vanuit je hart, want elke gift, hoe bescheiden ook, is een bouwsteen.
Fiscale attesten worden uitgegeven voor een minimum bedrag van 40 €.
Ook een bestendige opdracht, maandelijks 5 € of 10 €, is welkom.
VZW Sukhi Home Vesaliusstraat, 39 - 3000 Leuven
Rekening BE90 9730 2935 2032  •  Bic  ARS PBE 22
			
Melding : GIFT
Met vriendelijke en dankbare groeten, Cathérine Maes
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.

IRSC

organiseert voor U op

ZONDAG 15 OKTOBER 2017
Deuren om 13u30 - Aanvang om 14 uur

in Feestzaal van Hotel De Basiliek,
Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) te 2650 Edegem
haar

45ste 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

Om organisatorische redenen betaling bij inschrijving
WIJ BIEDEN U EEN NAMIDDAG 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, HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT.
Het einde is voorzien om 20 uur. U krijgt terug de mogelijkheid eten te bestellen zodat U NIET VROEGER hoeft weg te gaan. Het
wordt weerom een SPETTERENDE namiddag. Zorg dat U er ook bij bent. Tot dan!!! Vanwege het bestuur.
					
René Van Eyken
Voorzitter

Mededelingen
De “Operettevereniging AQUILA vzw” uit Aarschot brengt in november de operette
“FRÜHJARHRSPARADE” van ROBERT STOLZ.

De regie is in handen van Johan WOUTERS en voor de muzikale leiding zorgt Ray HEEREN.
De “Balletschool Josée NICOLA” onder leiding van Christof KENES, zorgt voor het dansgedeelte.

Het verhaal van de temperamentvolle Hongaarse Marika die naar Wenen komt om haar tante te
helpen in de bakkerij. Zij wordt verliefd op koporaal Willi. Een mars, door hem gecomponeerd,
mag alleen nog gespeeld worden als de keizer daar persoonlijk toestemming voor geeft.
Marika bedenkt een list om de muziek bij de keizer binnen te smokkelen. Er gebeurt natuurlijk
nog veel meer, zo is ook luitenant Franz, die zo graag wil trouwen met zangeres Hansi, de bakkerin
met haar aanbidders en de bakkersgasten die Marika helpen met haar list….
Enkele bekende aria’s uit deze operette zijn: Ich sing mein Lied nur für Dich
					Adieu mein kleiner Gardeofficier
					
Wien wird schön erst bei Nacht

Dit gaat door in CC “’t GASTHUIS” – Gasthuisstraat, 22 Aarschot ( Tel. 016/56 48 24)
Zaterdag 4 november 2017, zondag 5 november 2017, vrijdag 10 november 2017 en zondag 12 november 2017.
Toegangsprijs: Kassa € 18,00 – Voorverkoop € 16,00.
Info bij de secretaris: Mevrouw Gommers GSM 0477/ 27 70 13 of e-mail dijian@telenet.be.

Operette ‘De Vogelhandelaar’ in Heist op den Berg

Vergeet niet op 4 februari 2018 gaan wij naar “DE VOGELHANDELAAR”
in het CC “Zwaenenberg” in Heist-op-de-Berg.
Gebracht door het Vlaams MUZIEKTHEATER van Heist-op-de-Berg.
Info hennyvmt@gmail.com of GSM 0476/ 57 73 23.

Via ons is het telaat.
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Overlijdensberichten
Op 28 februari 2017 overleed

Mevrouw Yvonne VAN EYNDHOVEN op 88-jarige leeftijd.
Zij was de ‘levenspartner’ van de Heer Jos Brabants en was vele jaren lid van onze vereniging.
De Heer Herman SEGHERS overleed op 26 juli 2017.
Hij was 77 jaar en echtgenoot van Mevrouw Olga VAN DEN HEUVEL.
Trouwe leden van onze club
Het bestuur heeft, mede in naam van al onze leden, zijn medeleven betuigd aan de naaste familie.

Verslag 19de Brunch van zondag 27 augustus 2017
Weerom een schot in de zomerse roos.
Een knap zonnetje brandde de nevel keizerlijk – we zijn nog in augustus – uit de ether en verwelkomde iedereen
op een blij weerzien na mooie reizen en heerlijke vakantiestranden.
In de zwoele ruimte werd een koud aperitiefje aangeboden en kon iedereen, zijn vrienden begroeten.
Algauw werden we door de voorzitter naar onze “componistentafel” gebracht in een prachtige zaal waar een
buffet om “U”tegen te zeggen dag zei. De voorzitter nam het woord met een verwelkoming en een dank aan allen
en even een medeleven bij het ontvallen van onze ondervoorzitter Roger De Brouwer.
Dan kwam stijlvol het buffet: aan hapje aan tafel, verrassing alom, voorgerechten uit de zee en van op het land,
warme schotels, sausjes, groentjes, knappend broodje, uitgelezen wijn, zoete desserten, met koffie.
Ons gehemelte werd voortdurend gestreeld. De muziek ontbrak niet. Frans Mortier en Hans Van Tilborgh speelden de nodige
deuntjes om alle gewrichten van de danslustigen los te maken.
Het was een mooie, aangename namiddag met tot afscheid ‘tot weerziens’.		
Louis

BESTELFORMULIER “WIENER PARADE XVI”
ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 om 15 uur - Stadsschouwburg Mechelen

T
H
OC

TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B., ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN

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

K
R
VE

Straat: ............................................................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................

UIT

wenst .......................................... kaarten aan €40,00 en/of .......................................... kaarten aan €30,00 (Lidgeldbetalende leden 2017).

Ik stort €.......................................... op rekeningnr. IBAN: BE29 0014 7785 9664 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

Handtekening,

INSCHRIJVINGSFORMULIER “BAL I.R.S.C.B.”

ZONDAG 15 OKTOBER 2017 om 14 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 2017)
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.

Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
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Handtekening

INSCHRIJVINGSFORMULIER “WIENER PARADE XVI”
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 om 16 uur - Stadsschouwburg Mechelen

TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B., ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
Naam: ............................................................................................................ Voornaam: ............................................. E-mail: ................................................................................................................................................
Straat: ............................................................................................................................................................................................................................. Nummer: ........................................ Bus: ................................................
Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................
wenst .......................................... kaarten aan €40,00 en/of .......................................... kaarten aan €30,00 (Lidgeldbetalende leden 2017).

Ik stort €.......................................... op rekeningnr. IBAN: BE29 0014 7785 9664 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

Handtekening,

BESTELFORMULIER “KERST- en - NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 17 DECEMBER 2017 om 13 uur - ‘s Graevenhof Schilde
te betalen en terugzenden voor 18 november 2017 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 17 december 2017 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 2017 - €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 17 MAART 2018 om 16 uur
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden naar IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

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

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

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

Telefoon:

Bus:

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

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

Handtekening

17/03/2018 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden 2018 - €32,00)
Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

incl. reservatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 38”
op ZONDAG 18 MAART 2018 om 15 uur
deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden naar IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

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

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664

BIC: GEBABEBB

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

Telefoon:

Bus:

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

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

van de Internationale Robert Stolz Club België, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.

18/03/2018 om 15 uur........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden 2018 - €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 Scherpenheuvel (Boemelke) O Aarschot (Kristus Koningkerk)

Tel. 015/32 37 56 • Fax 015/32 38 26 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
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O Heist o/d Berg (Dancing Fabiola)

Battelse Bergen 2 • 2800 Mechelen
Tel. 015/27 16 88 • info@origano.be

www.origano.be

De Kraanbrug

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

Feesten
Feestenvergaderzalen
vergaderzalen

2 voor
30
personen,
1één
voor
personen, een taverne-restaurant eveneens voor 90 personen en
Twee
voor
30 personen,
voor90
90 personen,
een bootterras
voor 100
pers.,
bij mooi weer recepties en aperitief kunnen plaatsvinden en
een taverne-restaurant
eveneens
voorwaar
90 personen
bootterras
personen,
waarenu een
geniet
van voor
een100
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.

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

Hairteam

HOTEL - RESTAURANT - TRAITEUR

De Basiliek

M. Sabbestraat 111
2800 Mechelen
Tel. 015/27 51 26

Openingsuren: zo - ma gesloten
di: zonder afspraak: 8:00u - 17:30u
wo - do - vrij - zat: afspraak 8:00u - 18:00u

Feestzalen

bvba
Hovestraat 69
Trooststraat 20-22
2650 Edegem
Tel. 03/457 03 69
Tel. 03/457 00 76

“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 - Gsm 0475/77 04 68
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.

Deurnestraat 239 • 2640 Mortsel
Tel. 03/440 36 41
www.henryshouse.be • www.houtentafels.be
Verantw. Uitg.: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
I.R.S.C. België is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor al zijn activiteiten. • www.danielsprinting.be
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Onze clubnaam, activiteitennamen en logo zijn geregistreerde namen en logo ®.
Niets mag zomaar gecopieerd worden zonder de toestemming van de IRSC België vzw.

