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REPORT
Driemaandelijks tijdschrift - 2de trimester
April 2020 - Nr. 2 - 51ste  jaargang
Stichter-voorzitter Mark Standaert (°08/07/1951 - †26/02/1976)
Verantw. uitgever: IRSCB vzw, Acaciastraat 10, Mechelen
Afgiftekantoor: Mechelen 1 - Erkenningsnummer: P.409175
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.®ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
Gsm 0477/20 76 91   •  irsc@skynet.be  •  www.irsc.be  •  Ondernemingsnr: BE 0412.128.452

Schrijf nu reeds in voor onze

22ste BRUNCH
op ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020 om 12 uur

op een nieuwe locatie
Afspanning

De Jachthoorn
Doornstraat 11
2550 Kontich

Muzikaal opgeluisterd met live music.

Bijdrage in de kosten - niet leden: €76,00
Leden IRSC B vzw (2020): €72,00

(dranken inbegrepen)

Wij voorzien een autocar vanuit Mechelen, Wommelgem en Antwerpen. 
Mechelen – Mac Donald’s (Rode Kruisplein) 11:00u. 

Wommelgem - P&R – Rondpunt oprit autostrade 11:30u.
Antwerpen – Berchem Station - Overzijde Oud Postgebouw 11:50u.

 Bus terug om 17:45u.
Tussenkomst autocar  p.p. € 12,00

INSCHRIJVINGEN: door terugzending van het inschrijvingsformulier in bijlage aan:
 IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
 Gsm 0477/20 76 91  -  irsc@skynet.be  

BETALINGEN: Om organisatorische redenen bij inschrijving a.u.b. !!!
   door storting van het bedrag op rek. nr. BE40 0015 2106 3363  -  BIC: GEBAEBB
 van IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

AANDACHT
Inschrijven, betalen en anuleren, uiterlijk tot 21 augustus 2020 
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Bestuur
Voorzitter - P.R.:   Dhr. René VAN EYKEN Gsm 0477/20 76 91
     irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be
Ondervoorzitter:   Dhr. Jean-Pierre MAES Tel. 015/41 06 05  -  Gsm 0477/56 53 02
Secr.- Penningmeester: Dhr. Jacques COLSON Tel. 03/887 28 27  -  Gsm 0476/90 83 39
     jacques.colson@telenet.be
Bestuursleden:   Mevr. Greet DE KEYSER Tel. 03/887 88 22
   Mevr. Mariette VOLKAERT-HAUTMAN Tel. & fax 015/42 36 42  -  Gsm 0478/20 58 59
Medewerkers:   Mevr. Nicole Scheers
   Mevr. Anita ‘Nieke’ Walschaerts-Hendrickx

Geplande activiteiten in 2020

21 en 22 maart 2020 GRÜSSE AUS WIEN 41  Blauwe Zaal in deSingel te Antwerpen

26 april 2020 PROSIT WIEN–DINER DANSANT Hotel de Basiliek Edegem

DE WENENREIS WERD AfGELAST DOOR ONVOLDOENDE INSCHRIJVINGEN

30 augustus 2020 Jaarlijkse BRUNCH    Afspanning De Jachthoorn te Kontich

11 oktober 2020 WIENER BAL    Hotel de Basiliek te Edegem

14 en 15 november 2020 WIENER PARADE XIX  Stadsschouwburg te Mechelen 

13 december 2020 KERST- EN - NIEUWJAARSDINER Afspanning De Jachthoorn te Kontich

Geplande activiteiten in 2021
1 en 2 mei 2021 GRÜSSE AUS WIEN 42  Blauwe Zaal in deSingel te Antwerpen

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

Bestuursmededeling

Beste leden, vrienden en sympathisanten van onze vereniging,

Ons jubileumjaar is wonderlijk mooi verlopen. Dankzij jullie allemaal.
Onze oprechte dank daarvoor.

Ook 2020 zal een mooi jaar worden.  Zeker als we ons baseren op het succes van onze “41ste GRÜSSE AUS 
WIEN” in de Singel te Antwerpen.
Graag jullie aandacht voor onze diner-dansant “PROSIT WIEN” in de basiliek te Edegem en onze jaarlijkse 
BRUNCH in de JACHTHOORN te Kontich.
Twee mooie  namiddagen die we zeker niet mogen missen. 
Wat moeten wij meer hebben: gezellige locaties, mooie muziek en lekker eten.  Daarbij de mogelijkheid om een 
dansje te wagen.  Wij kijken er naar uit.

In afwachting van ons weerzien, het allerbeste gewenst vanwege het bestuur en mezelf.
René Van Eyken,

voorzitter en PR IRSC B vzw
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Leden in orde met 
lidgeld 2020: €59,00

Niet-leden betalen €69,00
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.
Laatste inschrijvings- betalings - en annulatiedatum: 

17 april 2020 
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.

40 ste
Prosit Wien ®

Diner Dansant met life muziek door The New Limits
in de goed bereikbare fEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK,

Trooststraat 20-22 (gemeenteplein)  •  2650 Edegem

op ZONDAG 26 APRIL 2020 van 13 tot 19 uur
deuren 13 uur  •  muziek vanaf 14 uur tot 18 uur

Een spetterend lentefeest!

Belangrijk!!!
Indien U lidgeld betaalt heeft, bespaart U alleen al op onze concerten €40,00. 
Zeker doen!!! U helpt onze club uit te breiden en onze kwaliteit te behouden.. Het bestuur.

Menu
Aperitief

met aangepaste hapjes
Z

Gerookte eendenborst
met groentescheuten en Luikse saus

Z
Lenteroomsoep

Z
Varkenshaasje met licht mosterdsausje,
groentenboeket, gegratin. aardappeltjes

Z
Duo van Bavarois met Baileysaus

Koffie of thee, pralines & snoepjes 
Aangepaste wijnen en water
tot en met het hoofdgerecht
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Uitbreiding bestuur
Wij verwelkomen twee nieuwe bestuursleden, nl. Rudi Lecoutre uit Antwerpen en  Erik Walkiers uit Berlaar.
Dank voor jullie bereidwilligheid. 
Zij zullen zich vlug thuis voelen.
Nog gegadigden? Steeds welkom om ons team te versterken. 
Stuur uw kandidatuur per brief aan: Internationale Robert Stolz Club België vzw
                                                          Acaciastraat, 10  - B 2800 Mechelen

Ledenwerving

Een vereniging leeft door haar leden. 
Hoe groter het aantal, hoe sterker de vereniging en de middelen om haar doel te bereiken.
Wij doen beroep op alle leden en sympathisanten om ons ledenaantal uit te breiden.
Voor 30,00 Euro per jaar zijn u en uw partner lid van onze vereniging en geniet u van de voordelen.
Verlaagde bijdragen bij elk van de activiteiten  •  Twee dubbelconcerten per jaar (Antwerpen – Mechelen)
Driemaandelijks clubblad  •  Jaarlijks Diner-Dansant  •  Jaarlijks bal  •  Jaarlijkse brunch
Jaarlijkse Kerst- en - Nieuwjaarsdiner

Vul onderstaand formulier in en zend dit aan IRSC B vzw, Acaciastraat, 10 – B – 2800 Mechelen

Toetredingsformulier Internationale Robert Stolz Club
Aan te vullen gegevens: 
Aanspreking: De Heer en Mevrouw / Mevrouw / Mijnheer (Schrappen wat niet past)

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

Straat: .................................................................................. Nr. ......... Bus ........ Postcode: ......................... Gemeente: ....................................................
Telefoon: ........................................... GSM nr.: ..................................................... E-mail: ......................................................................................................
Geboortedatum: ..............................................................
Partner:  Aanspreking: De Heer en Mevrouw / Mevrouw / Mijnheer (Schrappen wat niet past)

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

Straat: .................................................................................. Nr. ......... Bus ........ Postcode: ......................... Gemeente: ....................................................
Telefoon: ........................................... GSM nr.: ..................................................... E-mail: ......................................................................................................
Geboortedatum: ..............................................................
Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, bezorgen wij uw lidkaart.
Betaling op bankrekening: BE40 0015 2106 3363 op naam IRSC B vzw  Acaciastraat 10 2800 Mechelen
Privacy beleid van de INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË vzw (Afgekort IRSCB vzw) Acaciastraat, 10 Mechelen Ondernemings- en BTW nummer: BE 0412.128.452 Als vereniging hebben wij heel wat 
gegevens. Een deel ervan heeft betrekking op persoonsgegevens. In het kader van de Europese en Belgische wetgeving op de privacy, stellen wij u de richtlijnen voor die we volgen, in verband met de verwerking en verbetering 
van uw persoonlijke gegevens . 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de IRSCB vzw, met maatschappelijke zetel te 2800 
Mechelen, Acaciastraat, 10. Ondernemingsnummer BE 0412.128.452 U kan terecht met vragen over uw persoonsgegevens via e-mail irsc@skynet.be of per brief aan het adres van de maatschappelijke zetel. 2. Doel van de 
verwerking van de persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens om de ledenlijsten op te stellen en u te informeren over onze activiteiten , zoals concerten, clubactiviteiten en clubreizen. 3. Inhoud van de persoons-
gegevens. In overeenstemming met het doel van onze vereniging , verwerken wij volgende persoonsgegevens: Naam en voornaam Adres Telefoonnummer en/of Faxnummer E-mail adres Geboortedatum – (Als deze wordt 
meegedeeld.) Alle spontaan gegeven informatie over muzikale voorkeuren 4. Ontvangers van de persoonsgegevens. Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen. De gegevens worden niet overgedragen aan derden voor 
hun eigen direct marketing gebruik. Wel doen wij beroep op drukkerijen voor het opstellen van de verzendlijsten. 5. Veiligheidsmaatregelen Ongeoorloofde toegang tot de verzamelde persoonsgegevens trachten wij te beletten 
en hebben hiervoor strikte maatregelen opgesteld. Zo zullen nooit telefonische wijzigingen of informatie worden aanvaard of doorgegeven. 6. Bewaringstermijn In overeenstemming met artikel 60 van de wet van 18 september 
2017, worden de gegevens uiterlijk 10 jaar bewaard. Na het verstrijken van voormelde termijn worden de persoonsgegevens gewist, tenzij nieuwe wetgeving of verordening in een langere termijn voorziet. 7. Uw rechten Om 
gebruik te maken van deze rechten, zullen wij vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. - U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kan u een schriftelijk afschrift vragen van de door ons 
bewaarde persoonsgegevens. - Recht om bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Hierdoor kan u ons meedelen dat wij niet langer het recht hebben uw persoonsgegevens nog te gebruiken. - U heeft het recht om 
uw persoonsgegevens te laten verwijderen. - U kan ons verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij naar uw keuze. - U kan deze rechten mits een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag uit oefenen. 
8. Klachten U kan schriftelijk terecht voor alle klachten, nadat u zich tot ons heeft gewend, bij de Gegevensbeschemingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat, 35 te 1000 
Brussel. Tel. +32 (0)2 274 48 00 Fax +32 (0)2 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be Website: hpps://privacycommission.b

Overlijdensbericht
Met droefheid moeten wij u het overlijden melden van ons lid

De Heer

Marcel DE PREESTER
  echtgenoot van Mevrouw Alphonsine StuBBE

Marcel De Preester is dag op dag, 92 jaar geworden.

Wij betuigen onze deelneming en wensen de familie sterkte. 
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Verslagen Kerst- en -Nieuwjaarsdiner 15/12/2019
Graag ingaand op uw verzoek om een kort relaas te schrijven over onze prachtige namiddag in een heel gezellige 
sfeer aan een tafel met een heel warm, bijzonder en zeer aangenaam gezelschap. 
 
Kort na Allerheiligen vorig jaar werden wij door Pascale’s vader “ JEF” verzocht om zondag 15-12-2019 vrij te 
houden vanaf 11.30uur.  Hij wilde ons die dag verrassen. 
Begin december 2019 kregen wij dan een persoonlijke uitnodiging waarin wij werden verzocht om hem te ver-
gezellen naar Kontich om aldaar in “De Jachthoorn” een onvergetelijke namiddag te beleven samen met de leden 
van de Internationale ROBERT STOLZ CLUB BELGIË VZW.  Fluisterend werd eraan toegevoegd dat we er goed 
dienden op te staan = tenue soiree. 
De genodigden aan Jef’s tafel waren z’n 2 dochters, 2 kleindochters, vrienden uit Kortrijk en de opsteller van dit 
korte verslag. 

De symboliek van onze aanwezigheid gold als een ode aan Tante José. 
Tante Joé is van ons heengegaan op 16 augustus 2019 en Jef werd die dag voor de 2de keer weduwnaar.  
Jef en José waren jarenlang vurige fans van de ROBERT STOLZ CLUB België en de verhalen over de meest 
gezellige momenten in jullie midden werden ons dan ook in alle geuren en kleuren verteld. 
Jef zegt dat muziek helpt om pijn en verdriet te verwerken, zo speelde Jef tijdens de vele uren die hij doorbracht 
op de palliatieve afdeling van Gasthuisberg op de piano die daar stond. Inmiddels is Jef sinds de late herfst 2019 
vrijwilliger op deze afdeling en speelt er regelmatig muziek voor de patiënten en hun naasten. 

Gezien Jef’s verhaal, gezien de vrienden,  z’n beide dochters en de 2 oudste kleinkinderen samen mochten beleven 
wat voor José en Jef de meest zalige momenten waren en zodoende in hun herinneringen staan gegrift. 
José vertelde ons vaak over de belevenissen waar vrienden werden gemaakt en waar plezier werd gedeeld. 
Door een ongelukkige val met een moeizaam herstel was terugblikken in het verleden en de herinnering aan de 
meer dan aangename momenten alles wat er nog was.  

Zo samen aan tafel en genietend van de lekkere gerechten en luisterend naar mooie muziek en gezang voelden 
wij dat Jef weg mijmerde in herinneringen aan vroeger.  
Jef z’n hart bloeide helemaal open toen de dames aan tafel Jef ten dans vroegen. 
Zie daar, “Fred Astaire en z’n Ginger Rogers” zal Tante José toekijkend vanaf haar ster, wellicht een tikkeltje 
jaloers maar meegenietend en glimlachend toegekeken hebben, en ze zag dat het GOED, HEEL GOED was!  

U dankend voor de Gastvrijheid, wij hebben ervan genoten. 
Met vriendelijke groeten
 

Dirk Reinquin

• . • . • . • .• . • . • . • .• . • . • . • .• . • . • . • .• . • . • . • .• . • . • . • .

Op een nieuwe locatie, waardoor er mogelijk een minder grote opkomst was, kon echter de sfeer niet beter. 
Vanaf het aperitief werden contacten gelegd met nieuwe gezichten en oude getrouwen. 
De toon was gezet, dit wordt een toffe namiddag in voorbereiding op de eindejaarsfeesten.
Een heerlijk kwalitatief diner werd ons in de zuilenzaal van de Afspanning De Jachthoorn in Kontich voorgezet 
door toegewijd en behulpzaam personeel. 
De muziek gebracht door Nico Zoroh band, Nicole en Nest Adriaenssens wisten haast iedereen op de dansvloer 
te krijgen.  Er werd zelfs bescheiden aan rolstoeldansen gedaan. 

Zeker een locatie om nog activiteiten te verzorgen. 
Jacques Colson
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Privacy beleid

Privacy beleid van de 
INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË 
vzw (Afgekort IRSCB vzw)
Acaciastraat, 10   Mechelen                                       
Ondernemings-  en  BTW nummer: BE 0412.128.452

Als vereniging hebben wij heel wat gegevens.  Een deel 
ervan heeft betrekking op persoonsgegevens. 
In het kader van  de Europese en  Belgische wetgeving 
op de privacy, stellen wij u de richtlijnen voor die we 
volgen, in verband met de verwerking en verbetering 
van uw persoonlijke gegevens .

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de IRSCB vzw, met maatschappelijke zetel te 
 2800 Mechelen,  Acaciastraat, 10. Ondernemingsnummer BE 0412.128.452
 U kan terecht met vragen over uw persoonsgegevens via e-mail irsc@skynet.be of per brief aan het adres van de 
 maatschappelijke zetel.

2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.
 Wij verwerken persoonsgegevens om de ledenlijsten op te stellen en u te informeren over onze activiteiten , zoals
 concerten, clubactiviteiten en clubreizen.

3. Inhoud van de persoonsgegevens.
 In overeenstemming met het doel van onze vereniging , verwerken wij volgende persoonsgegevens:
 Naam en voornaam
 Adres
 Telefoonnummer en/of Faxnummer
 E-mail adres
 Geboortedatum – (Als deze wordt meegedeeld.)
 Alle spontaan gegeven informatie over muzikale voorkeuren

4. Ontvangers van de persoonsgegevens.
 Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen.  
 De gegevens worden niet overgedragen aan derden voor hun eigen direct marketing gebruik.
 Wel doen wij  beroep op drukkerijen  voor het opstellen van de verzendlijsten. 

5. Veiligheidsmaatregelen
 Ongeoorloofde toegang tot de verzamelde persoonsgegevens trachten wij te beletten en hebben hiervoor strikte maat-
 regelen opgesteld.  Zo zullen nooit telefonische wijzigingen of informatie worden aanvaard of doorgegeven.

6. Bewaringstermijn
 In overeenstemming met artikel 60 van de wet van 18 september 2017, worden de gegevens uiterlijk 10 jaar bewaard. 
 Na het verstrijken van voormelde termijn worden de persoonsgegevens gewist, tenzij nieuwe  wetgeving of verordening
  in een langere termijn voorziet.

7. Uw rechten 
 Om gebruik te maken van deze rechten, zullen wij vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. 
 - U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens.  Hiertoe kan u een schriftelijk afschrift vragen van
     de door ons bewaarde persoonsgegevens.
 - Recht om bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
    Hierdoor kan u ons meedelen dat wij niet langer het recht hebben uw persoonsgegevens nog te gebruiken. 
 - U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. 
 - U kan ons verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij naar uw keuze. 
 - U kan deze rechten mits een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag uit oefenen.

8. Klachten
 U kan schriftelijk terecht voor alle klachten, nadat u zich tot ons heeft gewend, bij de Gegevensbeschemingsautoriteit:
 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.
 Tel. +32 (0)2 274 48 00
 Fax +32 (0)2 274 48 35
 E-mail:  commission@privacycommission.be
 Website: hpps://privacycommission.be
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“PROSIT WIEN” op ZONDAG 26 APRIL 2020 - 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: ............................................................................................................................................................................................... Nummer: ........................................ Bus: ................................................

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

schrijft in met ...........  personen aan inkomprijs €69,00 x ............ = €...................  of lidgeldbetalende leden  €59,00 x ............ = €...............................

samen aan tafel met ............................................................................................................................................ (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)

Storting op rekeningnr.  Handtekening,

IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB van I.R.S.C, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen,
      
          Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be

“BRUNCH” op ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019 om 12 uur
in “Afspanning De Jachthoorn”, Doornstraat 11, 2550 Kontich

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

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

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

O    schrijft in met ..........................................  personen aan inkomprijs €76,00 x ................. = €................................................

O    schrijft in met ..........................................  personen aan jaarlijks lidgeldbetalende leden €72,00 x ................. = €................................................ 

Tussenkomst autocar  p.p. : ….….….   X  € 12,00 = € ….….….….….….  Betalen bij de inschrijving 
Ik neem de autocar te  O   Mechelen Station Mc Donald (Rode Kruisplein) 11u00
(O schrappen wat niet past) O   Wommelgem P&R - rondpunt oprit autostrade 11u30            
 O   Borsbeekbrug (Berchem station) OVERZIJDE Oud Postgebouw 11u50
 Bus terug 17u45 Handtekening,
 
IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB van IRSCB vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen,
Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be

Sfeerbeelden Kerst- en -Nieuwjaarsdiner 15/12/2019
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HOTEL - RESTAURANT
TRAITEUR

De Basiliek bvba

Hovestraat 69
Trooststraat 20-22 

2650 Edegem
Tel. 03 457 03 69 • 03 457 00 76

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

www.henryshouse.be  •  www.houtentafels.be

Financieel management • Accountancy
Outsourcing financiële profielen • Audit

Plezantstraat 8 b  •  9100 Sint-Niklaas
www.finvision.be
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Neos neemt je mee
Neos staat voor cultuur, voordrachten, 

reizen, genieten van lekker eten

en bovenal gzellig samenzijn.

Ondek al onze clubs en activiteiten op 

www.neosvzw.be

Van harte welkom!


