
Corona heeft ons nog
steeds in haar greep.

(ja ook in Oostenrijk - Salzburg)

Hoe graag we ook zouden willen concerteren, en terug elkaar zien en horen,
het mag nog niet doorgaan. 

Uw gezondheid en veiligheid, beste muziekliefhebber is het belangrijkste. 
Maar ook de concertleden, de koorleden, de solisten, het ballet, de dirigent, 
de presentatrice, de mensen van licht en geluid, de zaalverantwoordelijken,

de mensen aan de balie en de vestiaire, allen moeten in veilige omstandigheden 
hun werk kunnen uitvoeren.  

Daarom is ons concert GRÜSSE AUS WIEN 41 verder uitgesteld. 

Zaterdag 4 september 2021 om 16.00 u en zondag 5 september 2021 om 15.00 u

zijn de nieuwe datums. 

Alles onder voorbehoud dat de volledige Blauwe Zaal van deSingel mag gebruikt worden.
De verkochte kaarten blijven geldig en wij hopen u allemaal te kunnen verwelkomen.

Samen zullen wij hier doorheen komen.
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Nieuwe statuten:

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft een hele impact op de werking van onze vereniging. 
Het bestuur heeft haar statuten moeten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving. 
Eenvoudig was dit niet, om dat in Corona-tijd er niet of nauwelijks fysiek kon vergaderd worden. 
Alles werd via mail en briefwisseling tot stand gebracht. 
Ondertussen is dit werk af en zijn de nieuwe statuten gepubliceerd. 

U vindt deze terug 
Onder “Public Search” met vermelding van ons ondernemingsnummer 0412.128.452 

Robert Stolz 
één van de productiefste componisten is geweest:
	 •	dat	hij	het	twaalfde	kindje	was	van	Jacob	en	Isabella	Stolz-Bordy
	 •	dat	zijn	ouders,	broers	en	zusters	allen	zeer	muzikaal	waren.
	 •	dat	hij	op	7	jarige	leeftijd	zijn	eerste	klavierconcert	gaf
	 •	dat	Johannes	Brahms	één	van	de	toehoorders	was
	 •	dat	Anton	Bruckner,	Giuseppe	Verdi	en	Johannes	Brahms	vrienden	waren
    van de familie Stolz

	 •	Onze	website	www.irsc.be	en	facebookpagina	irscbvzw	langzaam	bekend
		 		raakt.
	 •	u	uw	mailadres	mag	meedelen	aan	 ons,	 zodat	we	u	 sneller	kunnen	
	 		bereiken.
	 •	mail	daarvoor	naar:	irsc@skynet.be
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Geplande activiteiten in 2021

4 en 5 september 2021 GRÜSSE AUS WIEN 41  Blauwe Zaal in deSingel te Antwerpen

13 en 14 november 2021 WIENER PARADE XIX  Stadsschouwburg te Mechelen 

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 en vrienden van de  IRSCB vzw,

Een verschrikkelijk jaar 2020, ligt achter de rug. Ook 2021 ziet er niet bepaald rooskleurig uit. 
De hele “cultuur” heeft het nog steeds zwaar te verduren.
Eenvoudig is het niet, steeds op zoek naar mogelijkheden. 
Wij danken jullie voor de vele steun, die we, vooral moreel mochten ontvangen.
Ondertussen trachten wij onze grootste activiteit, het befaamde “GRÜSSE AUS WIEN’ er door te krijgen. 
Wij hebben telkens de uitvoering ervan moeten uitstellen. 
Ook de laatste voorgestelde datums in april konden we niet weerhouden. 
DE NIEUWE DATUMS ZIJN VASTGELEGD VOOR:
 zaterdag 4 september 2021 om 16.00u 
 zondag 5 september 2021 om 15.00u. 
De kaarten “GRUSSE AUS WIEN” van maart 2020 blijven dus geldig.
Volgens de inlichtingen die we hier en daar horen, zou het dan kunnen doorgaan.  Een volle zaal is wel de vereiste om 
iedereen te kunnen laten genieten van een aangename middag met zalige muziek.
Onze website: www.irsc.be of onze facebook zijn de snelste manier om op de hoogte te blijven van de evolutie. 
Hopelijk kunnen we in onze volgende Report van juli 2021 alles bevestigen.
Een ministerieel besluit heeft vele verenigingen beschermd, anders waren velen in financiële problemen gekomen.  

Wij hopen dat we op de goede weg zijn en dat vanaf 2022 alles terug normaal is. Ons U ons blijft steunen, kunnen wij 
voor aangename activiteiten en muziek blijven zorgen.
Oprechte groeten van gans ons bestuur. IRSCB vzw

René Van Eyken, voorzitter.

De heer

César TRITSMANS
echtgenoot van mevrouw Rosa ROTTHIER

6 juli 1927  -  28 januari 2021

De heer

August MOMMAERS
weduwnaar van mevrouw Dorothée PERDIEUS

21 juli 1929  -  31 januari 2021

De heer

Erry VANACKER
echtgenoot van mevrouw Godelieve COOLS

18 september 1945  -  9 maart 2021

Allen actieve leden van onze club.

Het bestuur heeft aan de familie haar medeleven betuigt.

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
Secretaris:   Mevr. Mariette VOLKAERT-HAUTMAN Gsm 0478 20 58 59 - Tel. & fax 015 42 36 42
Penningmeester:   Dhr. Jacques COLSON Gsm 0476 90 83 39 - Tel. 03 887 28 27
     jacques.colson@telenet.be
Bestuursleden:   Mevr. Greet DE KEYSER Tel. 03 887 88 22
   Dhr. Rudi LECOUTRE Gsm 0477 41 42 54
   Dhr. Erik WALKIERS Gsm 0477 30 93 70 - Tel. 03 293 64 02
Medewerkers:   Mevr. Nicole SCHEERS
   Mevr. Anita ‘Nieke’ WALSCHAERTS-HENDRICKX

Ledenwerving

Zeer moeilijk om in de huidige omstandigheden een hechte muzikale vriendenkring uit te bouwen. Daarom onze 
oproep om lid te blijven en om vrienden en kennissen uit te nodigen om aan te sluiten.  
Wij zullen dit ten zeerste waarderen.

Het lidgeld bedraagt slechts 30,00 € per jaar voor u en uw partner.
Storting kan op rekening BE40 0015 2106 3363 van de IRSC B vzw
met vermelding  Lidgeld 2021

Wij steunen onze artiesten: Verslag An en Deborah in concert

Ook An Lauwereis en Deborah De Ridder hebben hun concert van 23 februari 2021 moeten uitstellen wegens 
Covid-19. Een nieuwe datum is nog niet gekend, maar zeker tot einde mei 2021. 

Wel heeft An op 18 januari een streamingconcert kunnen geven vanuit het “Quatre Mains” Klaviercentrum in Gent.
In samenwerking met pianist Erwin Deleux, brachten zij een varieert 
programma: “Ave Maria” van Schubert, de klassierkers, het “Vilja 
lied” en “I could have dance all Night”. 
“Les Chemins de l’Amour” van Poulec en “Gymnopédie 1” van 
Satie om maar enkele andere te noemen. 
Alles aaneengepraat door Robin David.  Een hele ervaring zonder 
publiek, waarop zeer positieve reacties kwamen.
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Overlijdensberichten

In memoriam


