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Stichter-voorzitter Mark Standaert (°08/07/1951 - †26/02/1976)
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REPORT
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BELGIE(N) - BELGIQUE

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

DE INTERNATIONALE
ROBERT STOLZ CLUB BELGIË vzw
stelt 2 concerten voor in de

Stadsschouwburg te Mechelen, Keizerstraat 3

zaterdag 5 november 2022 om 16:00 uur
& zondag 6 november 2022 om 15:00 uur

WIENER PARADE XIX
met het Robert Stolz Promenadeorkest
m.m.v.

Lissa
Meyvis
sopraan
België

Lucas
Cortoos
bariton
België

Annika
Liljenroth

Wolfgang
Veith

Oostenrijk

Oostenrijk

sopraan

André
Walschaerts
dirigent

Connie
Neefs
presentatrice
België

België

tenor

Kaarten te bestellen bij IRSC België vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
e-mail: irsc@skynet.be • Gsm: 0477 20 76 91

Door storting van het bedrag op rek. nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363 IBAN: GEBABEBB
van IRSC België vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

Clubleden € 45,00 • Niet Clubleden: € 55,00
Student (of jonger dan 15 jaar): € 20,00
VERKOCHTE KAARTEN WORDEN NIET TERUGGENOMEN!
Genummerde plaatsen. • Deuren open 1 uur voor aanvang concert.
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Bestuurmededeling
Beste leden en sympathisanten van de Internationale Robert Stolz Club België vzw (IRSC B vzw)
Beste liefhebbers van Weense muziek en andere licht klassieke genres,
De cultuursector heeft erg geleden onder de “coronatijd”. Laat ons hopen dat deze nu onder controle is.
In de twee voorbije jaren, hebben hierdoor verschillende trouwe leden afgehaakt, wegens ouderdoms- en soms ook om
medische redenen. Van sommige hebben we voorgoed moeten afscheid nemen.
De IRSC B vzw is opnieuw gestart met haar activiteiten. De voorbije “Grüsse aus Wien”, in april was een succes.
Onze traditionele jaarlijkse Brunch van augustus, was ondanks de voorzichtige opkomst een geslaagde middag, zeer verzorgd
door het team van afspanning De Jachthoorn.
Wij doen ons best om de IRSC B, onze club, een goede kwalitatieve uitstraling te bezorgen door onze verschillende activiteiten.
Samen is het fijner dan alleen. Daarom, breng zo veel mogelijk, familie, vrienden en kennissen naar onze activiteiten.
Vooral 50-plussers aanspreken, want die zijn de toekomst van onze club.
Voor het bal van 25 september 2022, in de feestzaal van de Basiliek in Edegem, kan u nog inschrijven (en betalen) tot
18 september 2022.
Op 5 en 6 november 2022 volgt dan terug ons concert “WIENER PARADE” in de stadsschouwburg van Mechelen.
Onze huisdirigent André Walschaerts neemt weer de leiding.
Zoals u weet heeft hij de wereld rondgetoerd met Helmut LOTTI. André heeft weer een mooi programma samengesteld voor
2 Weense solisten en 2 beloftevolle Vlaamse zangers.” Connie Neefs, onze trouwe presentatrice, is er ook bij.
Stel niet uit en bestel uw kaarten.
Zaterdag 5 november 2022, zijn er meer mogelijkheden dan op zondag 6 november.
Beste vrienden dit wordt opnieuw een succes.
Bedankt voor jullie belangstelling en tot op een van de activiteiten.
Hartelijke groeten van gans het bestuur en mezelf.
René Van Eyken, voorzitter en PR IRSC B vzw

Geplande activiteiten in 2022
25 september 2022
5 en 6 november 2022
18 december 2022

WIENERBAL				
WIENER PARADE XIX		
KERST-EN-NIEUWJAARSDINER

De Basiliek te Edegem
Stadsschouwburg te Mechelen
De Jachthoorn te Kontich

Geplande activiteiten in 2023
18 en 19 februari 2023
23 of 30 april 2023
27 augustus 2023
22 of 29 oktober 2023
10 of 17 december 2023

GRÜSSE AUS WIEN 42		
DINER-DANSANT			
BRUNCH				
WEENS DANSFESTIJN		
KERST-EN-NIEUWJAARSDINER

DeSingel te Antwerpen
verdere info volgt
De Jachthoorn te Kontich
De Basiliek te Edegem
De Jachthoorn te Kontich

Voor meer informatie, zie onze website: www.irsc.be en onze facebookpagina

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
					
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
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert op

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

IRSC

haar

48ste Weens Bal®
bij Robert Stolz

Dansgelegenheid voor oud en jong

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

Live-Music met Frank Mortiers, Mark Adriaensen en Hans Van Tilborg
Deuren om 13u30 - Aanvang om 14 uur - Einde rond 20 uur
Inkom: Niet-leden €20,00 • Leden (lidgeld betaald): €15,00
Om organisatorische redenen betaling bij inschrijving

Wij bieden voor de dansers en hun vrienden een namiddag vol klassieke en moderne dansen.
Voor de niet dansers een namiddag mooie muziek en het zicht op de wervelende dansers.
U maakt er een spetterend, daverend, vrolijk Weens Bal mee met muziek van Strauss,
via Robert Stolz, naar moderne klanken.
WIL U SAMEN ZITTEN, SPREEK DAN AF met vrienden of familie en bestel uw plaatsen samen.
Dit vereenvoudigt de tafelschikking.
BESTEL TIJDIG UW PLAATSEN, DIE ZIJN BEPERKT.
De ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.
Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. U kan een warme of koude schotel bestellen of
diverse broodjes. Zo moet u niet vroeger met honger naar huis.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

Inschijvingsformulier “Weens Bal®”
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 - Deuren open vanaf 13u30
Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22, 2650 Edegem

TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
of NIEUW via website: www.irsc.be/contact/inschrijvingen
andere mogelijkheden: via e-mail: irsc@skynet;be of telefonisch 0477 20 76 91
Naam: ............................................................................................................................................................................... Voornaam: .....................................................................................................................................
Straat:

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

Nummer:

..........

Bus:

........

Postnummer:

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

Gemeente:

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

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................ Tel. of GSM: ..................................................................................
Schrijft in voor WEENS BAL
Handtekening,
m - Leden: ( Lidgeld betaald in 2021 of 2022)
.......... plaatsen aan €15,00 - totaal: € ............................
m - Niet-leden:
.......... plaatsen aan €20,00 - totaal: € ............................
en stort het totaal van €............................ op banknr. BE40 0015 2106 3363 – BIC: GEBABBEBB van de IRSC B Acaciastraat, 10 2800 Mechelen.
(m aanduiden wat van toepassing is)

Mededeling: Weens Bal – aantal leden .......... niet-leden ..........

Om organisatorische redenen, betaling bij inschrijving. De ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.
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Verslag - Brunch van zondag 28 augustus 2022
Lekker brunchen in “ De Jachthoorn”

Op zondag 28 augustus verdrongen zich vanaf ongeveer
12 uur een zestigtal geïnteresseerden voor spijs, drank en
muziek in de mooie zaal Zuilenzaal van Afspanning de
Jachthoorn in Kontich.
Elke aanwezige kreeg keurig een plaats toegewezen aan
een van de acht tafels en kwam aldus terecht bij een van
de vrienden uit onze Stolz-kring.
Leuk om mekaar, na wel drie jaar gemis, opnieuw in de
plezierige sfeer van weleer terug te mogen ontmoeten.
Voorzitter Van Eyken leverde een mooi openingswoord,
waarin ook hij verwees naar het gemis van de vorige
jaren, maar tegelijk zijn blijheid uitte omtrent dit nieuwe samenzijn.
De IRSC slaagt er nog altijd in, om een weekend in het voorjaar, tweemaal
deSingel en in het najaar, tweemaal de Stadsfeestzaal van Mechelen, volle zalen
te vullen met muziekliefhebbers.
De zorg die hem bezighoudt betreft vooral het aantrekken van “jonge” zestigers
of als het even kan zelfs vijftigers die mee aan het roer van de 53-jarige vereniging willen komen.
De toekomst moet veiliggesteld worden en dat wordt de grote uitdaging van de
komende jaren.
Wie zich geroepen voelt, hij neme contact en meldt zich aan!
Penningmeester Jacques Colson maakte reclame voor de nu komende activiteiten
en gaf ook aan hoe de middag verder zou verlopen.
Medewerkers van De Jachthoorn waren heel de tijd aanwezig om aan te geven
wie wanneer wat kon krijgen; ontbijt ; schotel vis of vlees en leuke desserts
volgden elkaar op!

Zij bracht ons het mooie verhaal van haar zoon Glenn,
die nu een heel seizoen lang opera, operette en musical
brengt in de prachtige stad Wenen.
We vernamen dat Glenn, met sopraan Justyna Samborska, die we samen in het voorjaar 2023, zullen zien
en horen, op vrijdag 23 en zondag 25 september 2022
een exclusief Cross-overrecital zullen geven in TriArte,
het oude Echt Antwerps Theater in de Arenbergstraat.
Als u er deze zondag niet bij was of verstek moest laten ,

weet dan dat je zeker en vast een heel mooie middag gemist
hebt!
L.R.
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Muzikaal werd het geheel schitterend opgeluisterd door een trio bestaande uit: Nest Adriaensen, (bekend van De Strangers), elektrische
gitaar, zangeres Nicole Van Immerseel en aan
de elektrische piano Eric De Vos .
Met steeds meer toenemend plezier kregen we
heel wat dansbare muziek, bossanova, twist en
veel andere genres zoals de tango du schwarze
Zigeuner… waarop steeds meer aanwezigen de
dansvloer optrokken.
Zelf mochten we aan de tafel toeven waarop de
mama van Glenn Desmedt ook een plaats had.

• De stille werker achter onze website en Facebook, ook voor de mogelijkheden
zorgt dat u digitaal kan inschrijven op onze activiteiten.
• Eddy Vijdt deze stille werker is.
• Het bestuur hem voor al deze inspanningen hartelijk dankt.
• Eddy een fervent loper is, die geregeld 10 miles wedstrijden loopt.
• Dat niemand van het bestuur hem dit nadoet.
• Robert Stolz van het “Theatre Chatelet” opdracht kreeg om voor “La Montagne
Bleu “ muziek te schrijven, op een libretto van Albert Willemetz.
• De Film “Zwei Herzen in Dreivierteltakt” in New York 50
weken volle zalen trok.
• Robert Stolz voor de film “Springparade” een Oscar kreeg.
• Ook voor de film “It happened tomorrow” Robert Stolz een Oscar kreeg.
• Robert Stolz ongeveer 6 jaar op Central Park 50 in New York woonde.
• Robert vijf keer gehuwd is, met Grete Holm, Franzi Ressel, Josephine Zernitz;
de vierde was Lilli (acternaam onbekend),  en dan met  Yvonne Louise Ulrich
– bijgenaamd “Einzi”•
• Zijn woning aan de Elisabethstrasse haast ongeschonden was gebleven tijdens
de oorlog.
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Inschijvingsformulier “WIENER PARADE XIX”
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 om 16 uur - Stadsschouwburg Mechelen
TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
of NIEUW via website: www.irsc.be/contact/inschrijvingen
andere mogelijkheden: via e-mail: irsc@skynet;be of telefonisch 0477 20 76 91

Naam: ............................................................................................................................................................................... Voornaam: .....................................................................................................................................
Straat:

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

Nummer:

..........

Bus:

........

Postnummer:

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

Gemeente:

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

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................ Tel. of GSM: ..................................................................................
Schrijft in voor WIENER PARADE XIX - ZATERDAG
Handtekening,
m - Leden: ( Lidgeld betaald in 2021 of 2022)
.......... plaatsen aan €45,00 - totaal: € ............................
m - Niet-leden:
.......... plaatsen aan €55,00 - totaal: € ............................
m - Student of jonger dan 15 jaar
.......... plaatsen aan €20,00 - totaal: € ............................
en stort het totaal van €............................ op banknr. BE40 0015 2106 3363 – BIC: GEBABBEBB van de IRSC B Acaciastraat, 10 2800 Mechelen.
(m aanduiden wat van toepassing is)

Mededeling: Wiener Parade Zaterdag – aantal leden .......... niet-leden .......... student of jonger dan 15 jaar ..........
Om organisatorische redenen, betaling bij inschrijving. De ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.

Inschijvingsformulier “WIENER PARADE XIX”
ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 om 15 uur - Stadsschouwburg Mechelen
TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
of NIEUW via website: www.irsc.be/contact/inschrijvingen
andere mogelijkheden: via e-mail: irsc@skynet;be of telefonisch 0477 20 76 91

Naam: ............................................................................................................................................................................... Voornaam: .....................................................................................................................................
Straat:

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

Nummer:

..........

Bus:

........

Postnummer:

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

Gemeente:

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

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................ Tel. of GSM: ..................................................................................
Schrijft in voor WIENER PARADE XIX - ZONDAG
Handtekening,
m - Leden: ( Lidgeld betaald in 2021 of 2022)
.......... plaatsen aan €45,00 - totaal: € ............................
m - Niet-leden:
.......... plaatsen aan €55,00 - totaal: € ............................
m - Student of jonger dan 15 jaar
.......... plaatsen aan €20,00 - totaal: € ............................
en stort het totaal van €............................ op banknr. BE40 0015 2106 3363 – BIC: GEBABBEBB van de IRSC B Acaciastraat, 10 2800 Mechelen.
(m aanduiden wat van toepassing is)

Mededeling: Wiener Parade Zondag – aantal leden .......... niet-leden .......... student of jonger dan 15 jaar ..........
Om organisatorische redenen, betaling bij inschrijving. De ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.

Wij ontvingen volgende overlijdensberichten:
De heer

Wilfried WUYTENS

weduwnaar van Mevrouw Marie-Rose VAN DE VELDE
° Aalst, 18 september 1935 • † Jossigny - Frankrijk, 1 juni 2022
&
Mevrouw

Elvire DINNE

weduwe van de Heer Erry DEWACHTER
° Brussel, 18 augustus 1943 • † Mechelen, 2 juli 2022
Het bestuur betuigt de families haar medeleven en wenst hen sterkte.
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In memoriam

Onze Kersten -Nieuwjaarsdiner

gaat door in
Afspanning de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich

op ZONDAG 18 DECEMBER 2022

Wij zorgen voor een fijne receptie, een heerlijke maaltijd en feestelijke live muziek.
Dranken bij de maaltijd en koffie met versnaperingen inbegrepen.
Inkomprijs voor leden: €110,00 (lidgeld betaald in 2021, 2022 of voor 2023) - niet leden: €125,00
Inschrijvingen en betalingen tot 12 december 2022.
(ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving)

WIL U SAMEN ZITTEN, SPREEK DAN AF
met vrienden of familie en bestel uw kaarten samen.
Dat vereenvoudigd de tafelschikking. (Tafels van 6, 8 of 10 personen)

Inschijvingsformulier “Kerst-en -Nieuwjaarsdiner”
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 - Deuren vanaf 13u00 (niet eerder!)
Afspanning De Jachthoorn, Doornstraat 11, 2550 Kontich

TE ZENDEN NAAR I.R.S.C.B. vzw, ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
of NIEUW via website: www.irsc.be/contact/inschrijvingen andere mogelijkheden: via e-mail: irsc@skynet;be of telefonisch 0477 20 76 91
Naam: ............................................................................................................................................................................... Voornaam: .....................................................................................................................................
Straat:

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

Nummer:

..........

Bus:

........

Postnummer:

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

Gemeente:

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

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................................ Tel. of GSM: ..................................................................................
Schrijft in voor KERST-EN-NIEUWJAARSDINER
Handtekening,
m - Leden: (Lidgeld betaald in ‘21, ‘21 of voor ‘23) .......... plaatsen aan €110,00 - totaal: € ............................
m - Niet-leden:
.......... plaatsen aan €125,00 - totaal: € ............................
en stort het totaal van €............................ op banknr. BE40 0015 2106 3363 – BIC: GEBABBEBB van de IRSC B Acaciastraat, 10 2800 Mechelen.
(m aanduiden wat van toepassing is)

Mededeling: Kerst- en -Nieuwjaarsdiner – aantal leden .......... niet-leden
Om organisatorische redenen, betaling bij inschrijving. De ontvangst van de betaling is de volgorde van inschrijving.
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SPONSORS EN ADVERTEERDERS GEZOCHT ! ! !
Voor deze Win-Win situatie kan u kiezen uit volgende mogelijkheden:
1)

Jaarlijkse sponsor:
Keuze uit: €750,00 of €500,00 of €250,00.
		 - Hiervoor wordt u een heel jaar door opgenomen in ons kwartaal clubblad “Report”.
		 Verspreid over Vlaanderen, voornamelijk in het Antwerpse en het Mechelse, (Oplage +/- 2.000)
		- U wordt vermeld in onze programmaboekjes van de concerten Antwerpen en Mechelen,
			 met een volledige, een halve of een derde pagina, volgens uw keuze.
		- BOVENDIEN ontvangt u (respectievelijk) 6, 4 of 2 vrijkaarten voor de concerten:
			 “Grüsse aus Wien” in De Singel te Antwerpen ( voorjaar)
			 of voor
			 “Wiener Parade” in de Stadsschouwburg te Mechelen (november)
		- Te valoriseren: 3 weken voor de concertdatum en kiezen voor zaterdag of zondag.
2)

Advertentie in een programmaboekjes voor het concert van Antwerpen of Mechelen.
Voor Antwerpen: - 1/1 pagina: €150,00
Voor Mechelen: - 1/1 pagina:
€120,00
			 - 1/2 pagina: € 75,00			
- 1/2 pagina:
€ 60,00
			 - 1/3 pagina: € 35,00			
- 1/3 pagina:
€ 30,00

3)

In beide programmaboekjes ( Antwerpen en Mechelen)
			 - 1/1 pagina: € 250,00
			 - 1/2 pagina: € 130,00
			 - 1/3 pagina: € 60,00

Opdracht voor Sponsoring of advertentie
Terugsturen naar IRSC B vzw Acaciastraat, 10 B – 2800 Mechelen
Of mailen naar irsc@skynet.be
Gelieve ons op te nemen als: Sponsor* – Adverteerder* - U bezorgt ons uw logo en de tekst.
Naam: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Facturatie-adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer: ..................................................... Gemeente: .............................................................................................................................................................................................................................
m Als sponsor:

voor: m 1 pagina

m 1/2 pagina

m 1/3 pagina *

m Als adverteerder:

voor: m Antwerpen

m Mechelen

m Beide *

Betaal ........................................ Euro Bankrekening BE 40 0015 2106 3363 van de IRSC B vzw Mechelen
Vermelding: m Sponsor - m Adverteerder
m en * Keuze aanduiden

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.

