REPORT

Driemaandelijks tijdschrift - 1ste trimester
Januari 2019 - Nr. 1 - 50ste jaargang
Stichter-voorzitter Mark Standaert (°08/07/1951 - †26/02/1976)
Verantw. uitgever: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, Mechelen
Afgiftekantoor: Mechelen 1 - Erkenningsnummer: P.409175

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

INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
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39
Prosit Wien
ste

®

Diner Dansant met life muziek door
Hans Van Tilborg, Patrick Verstiggel & Marc Raeymaekers
in de goed bereikbare FEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK,
Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) • 2650 Edegem
op

ZONDAG 28 APRIL 2019

Menu

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

Een spetterend
lentefeest!

Aperitief
met aangepaste hapjes
Z
Bladerdeegje met
rivierkreeftenstaartjes
Z
Aspergeroomsoepje
Z
Duo van kalfs- en rundsossenhaas
met aangepaste groenten en kroketten
Z
Diplomat met rumsaus
Koffie of thee met versnaperingen
Aangepaste wijnen en water
tot en met het hoofdgerecht

Niet-leden: €67,00 (met aandenken jubileum)
Lidgeldbetalende leden: €57,00 (met aandenken jubileum)
INSCHRIJVEN: met inschrijvingsformulier:
I.R.S.C. vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
GSM 0477/20 76 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.
Aanmelden aan ingang waar uw plaatsen zullen aangeduid worden.

Belangrijk voor U!!!

Weet U? Indien U in 2017 €30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten €40 uitgespaard. Mis deze kans
niet!!!! Zeker doen in 2018!!! Ter gelegenheid van ons jubileumjaar wordt er aan de aanwezigen een aandenken geschonken.
Het bestuur.
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Zeer geachte Robert Stolz clubleden,
Het jaar 2018 behoort weeral tot het verleden.
Het was een zeer bewogen jaar.
Wij hebben verschillende zeer trouwe leden verloren. Het
afscheid viel ons telkens zwaar. Niettegenstaande al die pijnlijke momenten, zijn onze activiteiten telkens uitgegroeid tot
een waar succes. Waarvoor wij jullie allemaal zeer hartelijk
bedanken.
Het nieuwe jaar staat voor de deur - 2019!!!
Een symbolisch jaar voor ons - 1969-2019
Inderdaad 50 jaar IRSCB vzw.
Dit zal een zeer spectaculair jaar worden. Volg alles nauwkeurig via ons clubblad: REPORT. Het begint al met ons concert
40ste GRÜSSE AUS WIEN concert in de Singel op 16 en 17
maart 2019. Een prachtig programma en 4 toppers van solisten.
Er zijn nu nog kaarten beschikbaar.
Wees er snel bij.
Als u actief met ons wil meewerken, geef dan uw naam gerust
op en wij nemen contact op met u.
Ook het lidgeld is van kapitaal belang voor een vereniging:
Denk er aan dit te voldoen.
In naam van gans ons bestuur willen wij U en uw familie en
allen die u dierbaar zijn, het allerbeste toewensen voor het
nieuwe jaar en dat u gespaard moge blijven van alle leed en
kommer.
Namens het bestuur.
René Van Eyken
Voorzitter en PR

Geplande activiteiten in het Jubileumjaar 2019
16 en 17 maart 2019

GRÜSSE AUS WIEN 40		

Blauwe zaal in deSingel te Antwerpen

28 april 2019

PROSIT WIEN				

in Hotel De Basiliek te Edegem

12 tot 20 juni 2019

47ste VERENIGINGSREIS		

Wenen Binnenste - Buiten

25 augustus 2019

Jaarlijkse BRUNCH 			

Hof ter Beucken te Buggenhout

13 oktober 2019

Jaarlijks WIENER BAL 		

in Hotel De Basiliek te Edegem

15, 16 & 17 november ‘19 Jubileumconcert WlENER PARADE in de Stadsschouwburg te Mechelen
15 december 2019

KERST- en -NlEUWJAARSDINER

in Salons Van Dijck te Mechelen

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

Bestuur
Voorzitter - P.R.:

Dhr. René VAN EYKEN

					

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:
Bestuursleden:
Medewerkers:

Dhr. Jean-Pierre MAES

Tel. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02

Mevr. Greet DE KEYSER

Tel. 03/887 88 22

Dhr. Jacques COLSON
Mevr. Nicole Scheers

Tel. 03/887 28 27 - Gsm 0476/90 83 39

Mevrouw Anita ‘Nieke’ Walschaerts-Hendrickx
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DE INTERNATIONALE
ROBERT STOLZ CLUB BELGIE vzw
stelt haar dubbel concert voor in de
Blauwe Zaal van deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlei 25 te Antwerpen

Grüsse aus wien 40
op ZATERDAG 16 MAART 2019 om 16 uur (deuren 15 uur)
Vóór de voorstelling wordt U een drankje aangeboden om te klinken op ons jubileumjaar.

en op ZONDAG 17 MAART 2019 om 15 uur (deuren 14 uur)
Tijdens de pauze wordt U een drankje aangeboden om te klinken op ons jubileumjaar.

André Walschaerts dirigeert het Robert Stolz Promenade Orkest
en het Omnia Cantica koor (o.l.v. Jeffrey Dirix)
Balletleiding door Linda Baclaine

Glenn
DESMEDT
tenor (België)

Elisabeth
FLECHL

sopraan (Wenen)

Sebastian
REINTHALLER
KS-tenor (Wenen/Baden)

An
DE RIDDER
sopraan (België)

André
WALSCHAERTS
dirigent (België)

Connie
NEEFS

presentatrice (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 o/d Berg: Dancing Fabiola
De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!

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

Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • 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
Battelse Bergen 2
2800 Mechelen
Tel. 015/27 16 88

www.lavista-restaurant.be
info@lavista-restaurant.be
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Onder auspiciën
van de
Stad Mechelen

Verslag 17de WIENER PARADE van 17 & 18 november 2018
Zowel op zaterdag als op zondag probeerde een witgeel zonnetje de schrale wind te verwarmen voor al onze
concertgangers, tuk op een muzikaal evenement in de kleurrijke Stadsschouwburg van Mechelen.
Het Robert Stolz Promenade Orkest, o.l.v. André Walschaerts startte met een vrolijke ouverture van Robert
Stolz. Twee sopranen, een bariton en een tenor vulden de zaal met vreugdevolle, ja, zelfs melancholische klanken die onze oren deden trillen van puur genot… wat een zaligheid zo’n samenspel tussen mens en
instrument….
Heb jij ook die ‘zwaan’ van Saint-Saëns voorbij zien zweven op de notenbalken van de fijnbesnaarde cello?
En heb jij ook de ogen gesloten toen onze violiste het thema ‘Schindler’s List’ in meer dan vijftig grijze tinten
uit haar strijkstok toverde? Wat is muziek toch een mondiale taal die onze harten en geesten kan beroeren… ik
zag menige traan wegpinken en hoorde verderzacht een gedempte neusklank.
En achter de schermen heb ik vernomen dat Katharina (de sopraan met de ellenlange naam, dixit Connie) niet
alleen een zangtalent heeft, maar ook “vingerpoppen” maakt met vier prikkers in kleurrijke wol… met een
ongelooflijke snelheid.
Ja, de Wiener Parade heeft haar doel niet gemist. Het was mooi, een daverend applaus waard.
Mijn vraag: Hoe zal het bestuur het vijftigjarig bestaan bekronen? Welke partituren liggen dan op de “pupitre”?
Een hele uitdaging om ook eens onze jeugd uit te nodigen en te begeesteren.
Louis.
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Jubileumreis IRSCB vzw 50 jaar jong
Onze 47ste verenigingsreis naar

Wenen • Binenste - Buiten

van woensdag 12 t/m donderdag 20 juni 2019
•
  
•
   
   
•
•

•

•
•

Vertrek vanuit Mechelen, stop in Berchem, Aachenerland, middagmaal in Spessart
Brunnenhof, logies en souper Ortenburg, hotel “Zum Koch”.
Bezoek aan Passau: rondwandeling, kerkbezoek, orgelconcert, middagmaal in
Rathaus, boottocht III-Inn-Donau met Kristalschip, avondmaal met folklore in Ortenburg “Zum Koch”.
Op naar Wenen... bezoek aan abdij van Kremsmünster, middagmaal, logies en souper
in hotel “Royal Palace” in Wenen.
Wenen -binnenste buiten- de Ringstrasse, Secession, Karlskirche, middagmaal in
de Augustinerkeller, free shoppen, bezoek Kursalon: souper gevolgd door concert.
Bezoek Theather an der Wien gevolgd door rondrit met koets... middagmaal in
Griechenbeisl, Stephansdom... avondmaal.
Bezoek Kloster Neuburg, middagmaal, Kahlenberg, concert Léharschloss, naar
Neustift am Walde... Heuriger... im alte Schmiede...
Bezoek Hofburg, Schatkamer, Bibliotheek, middagmaal in Salmbrau, bezoek
Belvédère... souper.
Vertrek uit Wenen, middagmaal Hotel ”am Ohewehr” Hengersberg, logies en avondmaal in Rothenburg o/d Tauber hotel “Rappen”... Nachtwacht...
Huiswaarts met middagmaal in Bingen: jubileumdiner in Klopp Burg...

... sag leise zum Abschied ....

Berchem… Mechelen…
Uren en programma kunnen wijzigen naargelang noodzaak....
Inschrijven met inschrijvingsformulier (zie verder in Report) of boeken bij
Mariette Volkaert-Hautman tel.: 015 42 36 42, gsm 0478 20 58 59.
REISSOM:
1.475,00 € p.p. vol pension in kamer van twee personen, 1.800,00 € in enkelkamer
Niet inbegrepen: dranken en eventuele fooien.
Alle ingangen, gidsen, concerten, reis/bijstandverzekering inbegrepen.
Wie inschrijft is lid van de IRSCB vzw (2019 - 30,00 € ).
Inschrijving is definitief na betaling van voorschot (250,00 € p.p.) en dit op
Rek. nr. BE40 0015 2106 3363 van IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen. Inschrijven VOOR 15 februari 2019!
INSCHRIJVINGSFORMULIER: zie pag. 7

Overlijdensberichten
Wij kregen kennis van het overlijden van volgende trouwe leden:

De Heer Frans COTTELEER
echtgenoot van Mevrouw Monique DE POVER
Overleden op 2 oktober 2018, Frans werd 89 jaar.

l

De Heer Marcel COERTJENS
echtgenoot van Mevrouw Jacqueline VAN ASCH

Overleden op 12 november 2018, Marcel werd 85 jaar.

l

Mevrouw Maria VANDERMEULEN
echtgenote van de Heer Ernest DEBRUN

Overleden op 28 november 2018, Maria werd 84 jaar.
Wij wensen de partners en de familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Het bestuur heeft in naam van alle leden, haar medeleven betuigd.
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Postzegel 50 jaar IRSCB
Beste postzegelliefhebber of filatelist,
Dat Robert Stolz een fervent voorstander en blijkbaar verzamelaar van
postzegels was, is spijtig genoeg nog onvoldoende bekend. Robert Stolz
zelf zei het volgende over postzegels: “Philatelie ist eine der schönsten
Leidenschaften… sie erfüllt die Neugierde und die romantische Sehnsucht
nach fernen Ländern und Kulturen… sie baut eine Brücke zwischen Völkern
und Generationen…“
Daarom heeft het bestuur beslist om, zoals vijf jaar geleden, in samenwerking met Bpost een speciale zegel uit te geven voor ons vijftigjarig bestaan.
Inderdaad het zal tijdens dit gouden jubileumjaar zeer nadrukkelijk tot uiting komen dat onze club aan de feesttafel zit.
Al onze uitgaven zullen met goud omrand worden en al onze activiteiten zullen in het teken staan van deze heuglijke gebeurtenis.
U kan deze speciale zegel, op een vel van 10 stuks, bij de club bestellen aan de prijs van € 15,00, verzending inbegrepen.
MAAR de eerste vijftig kooplustigen zullen, uit dank, bij hun bestelling een extra aandenken ontvangen. Een 45-toerenplaatje waarop de “PHILATELISTEN WALZER” (ook genaamd Philatelic Waltz) én het lied “Im Prater blüh’n wieder die
Bäume” geprint staan… luistergenot!
Uw bijdrage van € 15,00 of een meervoud daarvan verwachten wij op rekening BE40 0015 2106 3363 van de IRSCB vzw
Acaciastraat, 10 Mechelen met vermelding “Postzegel 50 jaar”.
Het bestuur IRSCB vzw

Verslag Jaarlijks WIENERBAL van 14 oktober 2018
Hotel de Basiliek in Edegem was op zondag 14 oktober de ‘place to be’ voor de vrienden van de Robert Stolz Club.
Om 14 uur opende voorzitter René Van Eyken het dansfeest met een warm welkom? De voorzitter vermeldde met spijt dat
er ons, sinds de laatste bijeenkomst, weer een paar vrienden hebben verlaten en betuigde zijn medeleven aan de naastbestaanden en de vrienden. De mededeling trof de aanwezigen want het gaat om vertrouwde wensen met wie ze vele jaren
gepraat, gelachen en gedanst hebben.
Het dansfeest was er echter niet om te treuren, maar om het leven te vieren. Is dans geen troost voor lichaam en ziel?
Op de meesterlijke klanken van de muziek van Hans Van Tilborg en Patrick Verstiggel en de warme stem van Marc Raeymaekers waagden zich geleidelijk aan, de elegant geklede koppels op de dansvloer. Dat je van dansen gelukkiger wordt was
echt te merken aan een aantal vrienden die zich met plezier én passie over de dansvloer bewogen.
Klassieke melodieën werden afgewisseld met hedendaagse muziek. Ieder kreeg wat wils en zowel toehoorders als dansers
konden genieten. De genegenheid die tussen de leden van de Stolz Club leeft, viel op. Mensen van verschillende tafels gingen
elkaar begroeten, zochten elkaar op voor een babbeltje of nodigden elkaar uit voor de dans.
Tegelijk werden we op de gewone, vriendelijke manier bediend door het personeel van de Basiliek. Op gebied van eten en
drinken hadden we niets tekort.
Zo een namiddag geeft je weer energie om optimistischer naar de volgende dagen te kijken!
We kijken natuurlijk weer uit naar de volgende bijeenkomst en naar 2019, waarin we graag aangenaam verrast zouden
worden ter gelegenheid van het jubileumjaar!
G-A Boffé

Servus heet u welkom op haar Weens Nieuwjaarsconcert
“Prosit Neujahr 2019”

Zondag 13 Januari 2019 om 11 .15 uur - Stadsschouwburg Mechelen

(zoals de traditie van het nieuwjaarsconcert in het Wiener Musikverein het wil)

Het Strauss Gala Orchester Wien onder de leiding van Prof. Kurt Schmid (Wenen) en twee sterren van de Weense Hofburgconcerten, de bekoorlijke Weens-Oekraïense opera- en operettediva Anna Bratus, sopraan en de in Wenen op handen
gedragen lyrische bariton Georg Lehner, vergasten u op een muzikaal vuurwerk van onsterfelijke Weense melodiëen, zoals
die van Johann Strauss, Franz Lehár en Emmerich Kálmán.
Tickets in voorverkoop voor de leden van de Robert Stolz Club: € 32 i.p.v. € 35
Reserveren via Servus:
tel. 015 33 11 03, of via haydngenootschap.servus@telenet.be en bevestigen door betaling
op rekening BE73 0016 0787 8060 met vermelding “Prosit Neujahr Servus”.
Indien u met uw vrienden van de IRSC wil samenzitten reserveer uw plaatsen dan ook samen.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 40”
op ZATERDAG 16 MAART 2019 om 16 uur of ZONDAG 17 MAART 2019 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

16/03/2019 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... * (Lidgeldbetalende leden €32,00) incl. reservatie
17/03/2019 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, niet op zaterdag)
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)

Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
* Schrappen wat niet van toepassing is

“PROSIT WIEN” op ZONDAG 28 APRIL 2019 - 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 €65,00 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,
Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

Handtekening,

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen Binnenste-Buiten” van 12 t.e.m. 20 juni 2019
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ...............................................................................................
Straat:

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

Tel./GSM:

Bus:

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

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

Geboortedatum: ....................................... Medereiziger (zelfde kamer, apart adres) • Geboortedatum medereiziger: ...............................................................................
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ...............................................................................................
Straat:

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

Tel./GSM:

Bus:

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

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

Kamer: O éénpersoonskamer (€1.800 p.p.) O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€1.475 p.p.)
Ik neem de autocar te: O Mechelen station (Acod)		

O Berchem station, overkant vroeger postkantoor, Borsbeekbrug

Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB
van IRSCB, Acaciastraat 10 te 2800 Mechelen.
		
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van uitnodiging hierom.
Vergeet uw geboortedatum niet te vermelden voor reis/bijstandverzekering!!!
Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
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Handtekening,

Battelse Bergen 2 • 2800 Mechelen
Tel. 015/27 16 88

L I F E

www.lavista-restaurant.be • info@lavista-restaurant.be

Deurnestraat 239 • 2640 Mortsel
Tel. 03/440 36 41

www.henryshouse.be • www.houtentafels.be

I S

A B O U

E L E B R AT I N G E L E
Omdat deCkansarmen
en de kinderen
van Nepal onze steun
nodig hebben…

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

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
HOTEL - RESTAURANT - TRAITEUR

De Basiliek Hairteam
M. Sabbestraat 111
bvba
Hovestraat 69
Trooststraat 20-22
2650 Edegem
Tel. 03/457 03 69
Tel. 03/457 00 76

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

L I F E

I S

A B O U T

M O M E N T S

C E L E B R AT I N G E L E G A N C E S I N C E 1 8 3 0

CLIFTON
STEEL, 41 MM
SELF-WINDING

Bruul, 85 – Mechelen – tel: 015 20 15 21

www.baume-et-mercier.com

Bruul, 85 – Mechelen – tel: 015 20 15 21

Financieel management
• Accountancy
Financieel management
Outsourcing financiële
profielen
• Audit
Accountancy
Outsourcing financiële profielen

Plezantstraat 8 b • 9100 Sint-Niklaas
www.finvision.be
Audit

Plezantstraat 8 b

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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B-9100 Sint-Niklaas

www.finvision.be

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

