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REPORT

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

INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
ACACIASTRAAT 10, 2800 MECHELEN
irsc@skynet.be • www.irsc.be • Ondernemingsnummer: 0412.128.452
Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 om 12 uur
organiseren wij voor de 19de maal een

BRUNCH
in de Salons “Ter Roest”
Kamerstraat 50 • 9255 Buggenhout

Muzikaal opgeluisterd door
Frank Mortiers en
Hans Van Tilborg (vioolbegeleiding)

Frank Mortiers

INKOMPRIJS: €58,00
Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €55,00
(alle dranken inbegrepen)
Hans Van Tilborg

Wij voorzien een autocar vanuit ANTWERPEN en MECHELEN, €12,00
Berchem station NMBS (oud Postgebouw Borsbeek brug): 11u00
Mechelen Mac Donald’s (Rode Kruisplein): 11u30 • Terug bus: 17u30

INSCHRIJVINGEN:
		
		
BETALINGEN:

door het inschrijvingsformulier in bijlage te zenden naar:
IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Tel. 015/32 37 56 - Fax 015/32 38 26 - Gsm 0477/20 76 91 - irsc@skynet.be

door storting van het bedrag op rek. nr. BE40 0015 2106 3363 - BIC: GEBAEBB
van IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving aub!!!!

AANDACHT:
Inschrijven tot uiterlijk 14 augustus 2017.
Ook de betalingen moeten binnen zijn tegen 20 augustus.
Afzeggen kan tot en met 20 augustus.
Vanaf 21 augustus worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd!!!
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Bestuursmededeling

Onze 39

editie van GRÜSSE AUS WIEN is weeral voorbij. Het publiek was weeral zeer enthousiast, zowel de zaterdag als de zondag. Wij hadden dit jaar ook een zeer mooie bezetting met onze 4 solisten, waarvan er
uitzonderlijk 3 uit WENEN kwamen.
ste

Maar onze eigen AN DE RIDDER toonde zich ook van haar allerbeste zijde.

Wil U echt genieten van een mooie, rustige en ontspannen dag met lekker eten en drinken en een danske tussen
de maaltijden? Dat kan hoor!! Daar zorgt de Robert Stolzclub voor.

Kom naar de feestzalen van restaurant de BASILIEK te Edegem op 30 april voor onze 36
U

ste

PROSIT WIEN!!

zult er echt van genieten. Wij verwennen U eerst op een mooie receptie.
Wij verwachten uw inschrijvingen!!!!

Gezien de “griepepidemie en zijn gevolgen”, zijn er uitzonderlijk nog een paar plaatsen vrij voor onze 44

ste

WENENREIS en naar het Balatonmeer dit keer. Dit is enig hoor.
Alles is hier inbegrepen in de prijs, zelfs een paar mooie concerten. Profiteer ervan en zorg dat U er bij bent.
Raadpleeg ons clubblad “REPORT” of onze website www.irsc.be en doe mee met onze activiteiten. U zult het U
zeker niet beklagen, integendeel.
Verder in naam van gans ons bestuur, wensen wij U en uw familie een gezond en onbezorgd leven verder.
Het bestuur IRSCB vzw
René Van Eyken-voorzitter en P.R.

Onze geplande activiteiten in 2017
30 april 2017

PROSIT WIEN				

27 augustus 2017

Onze jaarlijkse BRUNCH 		

18 en 19 november 2017

16de dubbel-concert WlENER PARADE in de Stadsschouwburg te Mechelen

7 tot 15 juni 2017

15 oktober 2017

17 december 2017

in Hotel De Basiliek te Edegem

Onze 45ste VERENIGINGSREIS

Wenen en Hongarije (Balatonmeer)

Ons jaarlijks WIENER BAL 		

in Hotel De Basiliek te Edegem

KERST- en- NlEUWJAARSDINER

in Salons Ter Roest te Buggenhout

in ‘s Graevenhof te Schilde

Onze geplande activiteiten in 2018
17 & 18 maart 2018

GRÜSSE AUS WIEN 39		

Blauwe zaal in deSingel te Antwerpen

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
					
Ondervoorzitter:
Dhr. Roger DE BROUWER
Secretaris - reisleidster: Mevr. Mariette VOLKAERT-HAUTMAN
Penningmeester:
Dhr. Jean-Pierre MAES
Bestuursleden:
Dhr. Jacques COLSON
Mevr. Greet DE KEYSER

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
Tel. 03/772 43 81 - Fax 03/722 12 15 - Gsm 0475/59 01 60
Tel. & fax 015/42 36 42 - Gsm 0478/20 58 59
Tel. 015/41 06 05 - Gsm 0477/56 53 02
Tel. 03/887 28 27 - Gsm 0476/90 83 39
Tel. 03/887 88 22
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36
Prosit
Wien
met het Diner Dansant-Ensemble Frank Mortiers,
ste

®

Nest Adriaensen & Hans Van Tilborg (vioolbegeleiding)
in onze goed bereikbare locatie FEESTZAAL van HOTEL DE BASILIEK,
Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) • 2650 Edegem
op

ZONDAG 30 APRIL 2017

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

Een spetterend lentefeest!

Menu
Aperitief met aangepaste hapjes
Z
Aspergeroomsoep
Z
In de oven gebakken zeebaars,
wokgroentjes en spinaziepuree
Z
Kalfszadel fine-Champagnesaus,
groentenboeket en kroketten
Z
Ijs met warme krieken
Z
Mokka • Pralines & snoepjes

Niet-leden: €65,00
Lidgeldbetalende leden: €55,00

INSCHRIJVEN: met inschrijvingsformulier:
I.R.S.C. vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
Tel. 015/32 37 56 • 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.

Aangepaste wijnen en water
tot en met de hoofdschotel.

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€42U uitgespaard.
in 2016 €30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten
Mis deze kans niet!!!! Zeker doen in 2017!!!

Het bestuur.
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Wiener Parade XVI van 18 & 19 november 2017
Zoals reeds meegedeeld, heeft onze “XVI WIENER
PARADE” plaats op zaterdag 18 november om 16 uur
en zondag 19 november om 15 uur in de mooie stadsschouwburg van Mechelen. (Het vroegere Paleis van
Margareta van York).
In navolging van onze “GRÜSSE AUS WIEN” van maart,
hebben wij hier ook een zeer mooie bezetting van solisten:
De sopraan en de bariton komen uit WENEN: Bibiana
NWOBILO en Peter THUNHART.
Een sopraan komt uit BERLIJN: Olga VILENSKAIA en
de tenor is ”Belg” maar met zuiderse roots: JEYSSON
ESTRELLA DIAZ. Dat mag u zeker niet missen!
André WALSCHAERTS zorgt met zijn “Robert Stolz
promenade orkest” voor de mooie melodieëen.
Alles wordt door een “echte Mechelse” dame gepresenteerd : Connie NEEFS.
Wees er vlug bij, dan bent U zeker van een plaatske. De
details volgen later in REPORT N°3.
Wijzigingen zijn immers mogelijk.
Het bestuur van de IRSCB vzw
René Van Eyken

ZEER BELANGRIJK BERICHT
Verleden zondag 12 maart heeft er “iemand” per ongeluk TWEE inkomkaarten
afgegeven aan de ingang van de zaal aan ons: IRSCB vzw
Dit was tijdens onze GRÜSSE AUS WIEN 38 in deSingel.
Dit zijn TWEE KAARTEN voor de musical CATS in de Elisabethzaal.
Zijn het de uwe?? Bel dan naar René Van Eyken 0477/20 76 91.

BESTUURSMEDEDELING
U kunt ons niet alleen bereiken via de
gebruikelijke telefoon / fax / gsm
en eventuele e-mailadressen van onze
bestuursleden, maar ook via onze

website:
www.irsc.be
en ons e-mailadres:
irsc@skynet.be
Wij hopen U alzo nog beter van
dienst te kunnen zijn.
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Onze verenigingsreis
Onze 45ste verenigingsreis naar (onder licentie nr. A 1049, reisburo Globe)

Wenen • Balatonmeer (Hongarije)

van woensdag 7 t/m donderdag 15 juni 2017

• Vertrek vanuit Mechelen om 6u30 station en stop te Berchem om 7u00 kant oud postgebouw, stop in Aachenerland, middagmaal Spessart, koffiestop, logies en souper
“Zum Koch” te Ortenburg.
• Vertrek naar Balatonfüred, koffiestop, middagmaal, Göttlesbrunn, koffiestop, avondmaal
en logies Hotel “Flamingo” Balatonfüred.
• Na ontbijt naar kasteel Keszthely, middagmaal in Szigliget, boottocht op het Ballatonmeer
Tihany. Avond: Csârda.
• Onbijt en bezoek aan de porseleinfabriek Herend, middagmaal in het hotel, free time am
Meer, folklore en souper.
• Ontbijt en bezoek aan klooster met bib in Zirc, middagmaal aldaar, vertrek naar Wenen,
logies en souper in hotel “Savoye”.
• Ontbijt, rondrit met gids in Wenen, keizerlijke appartementen, middagmaal in de
“Augustinerkeller”, free time shoppen in Wien, terugrit hotel, avondmaal in Kursalon
gevolgd door concert.
• Ontbijt, bezoek “Belvedère” met gids, middagmaal in “Salmbrau”, bezoek aan het Léharschloss
met concert, “Heuriger” in Neustift am Walde.
• Ontbijt, vertrek naar Rotenburg o/d Tauber, met middagmaal in Hendersberg,
koffiestop, avondmaal en logies in hotel “Rappen”.   Facultatief... de ‘Nachtwacht’.
• Ontbijt en vertrek naar Bingen met afscheiddinner in “Burg Klopp”, huiswaarts....

... sag leise zum Abschied ....

rond 20u00 aankomt te Berchem en 20u30 te Mechelen.
Uren en programma kunnen zich wijzigen naargelang noodzaak....
Boeken kan bij Mariette 015/42 36 42 of gsm 0478/20 58 59 of bij J.P. Maes 015/41 06 05.
Verplicht inschrijven met inschrijvingsformulier zie verder in deze REPORT van april
2017.
REISSOM:
€1.400 p.p./vol pension in kamer van twee personen
+€300 p.p. in kamer van één persoon.
Eveneens in de prijs inbegrepen:
• alle ingangen, de gidsen en concerten  
• reis/bijstandverzekering
Niet inbegrepen in de prijs:
• alle dranken met eventuele fooien (10%)
INSCHRIJVEN:
Om iedereen gelijke kansen te geven de inschrijving gebeurt met het inschrijvingsformulier dat in de REPORT 2017/Nr 2 zal verschijnen. Samen met
de inschrijving moet het voorziene voorschot betaald worden.
Dan pas is de inschrijving officieel.
Elke medereiziger moet lid zijn van de I.R.S.C.B. vzw, lidgeld € 30, 2017 voldaan.
Betalingswijze:
Het voorschot bedraagt € 250 per persoon te storten direct bij inschrijving op rekeningnummer IBAN: BE95 6528 2011
3258 van I.R.S.C.B. vzw, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.
Voor de betaling van het saldo ontvangt u een schrijven van onze club.
Door het betalen van het voorschot, bevestigt dit dan pas uw officiële inschrijving.
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Verslag Grüsse aus Wien van 11 en 12 maart 2017
De lente in het land?
Maar wat een goudblinkend zonnetje in de blauwe zaal van deSingel... vier uitstekende solisten, een koor met
volume, een orkest uitgedost met klankkleuren onder begeleiding van een “charmerende” dirigent en dit alles met
vaste stem aaneengepraat door een anekdotische presentatrice....
Het kon niet stuk. Een publiek dat genoten heeft van liederen en instrumentale composities die zowel de hartveroverende liefde als de diepdroevige smart beschreven... eh... bezongen.
Het geheel werd dan ook terecht met een staande ovatie bekroond.
Het kleurenpalet van de kledij deed de regenboog verbleken, aardse sterren die hemelse klanken uit de mouw toverden, warme stemmen die meerdere octaven bewandelden, een ongelooflijk aangrijpende sfeer waarin een vallende
speld geruisloos verloren viel, melodieën van onvergetelijke componisten die eeuwige roem hebben verworven
... men zal ooit eens nieuwe adjectieven aan het woordenboek moeten toevoegen om dit concert te bejubelen.
Grüsse aus Wien?
Ligt Wien niet ergens op een zonnestelsel?
Of heeft een of andere muze of godin onze aardbol een bezoekje gebracht... ik weet het niet maar de organisatie
verdient een pluimpje, wablieft, een dikke pluim want zo’n concerten, zo ongeveer half maart blijft in het geheugen jaren hangen...
Grüsse aus Wien dat was Groots, Adembenemend, Wereldschokkend...
Het zal veel moeite kosten om dit te evenaren in de toekomst! Succes!
Louis, een enthousiaste luisteraar.

De naam van Robert Stolz
is aan onze vereniging verbonden
om volgende redenen:
• Robert Stolz was op het ogenblik van de
stichting de enige nog in leven zijnde componist
van de Operette-dynastie.
(Offenbach, Johann Strauss, Millöcker, Lehár,
Kálmán, e.a.)
• De composities van Robert Stolz zijn samen met
deze van Johann Strauss, Ziehrer en Oscar
Strauss, de meest «Wienerische».
• Doorslaggevend zijn echter de figuur en de
muzikale opvattingen van Robert Stolz.
Zij geven de weerspiegeling van de
muzikale tendens die het clubbestuur wil vooropstellen, namelijk het harmonieuse, het
bevallige, het gracieuse in de muziek.
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“PROSIT WIEN” op ZONDAG 30 APRIL 2017 - 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,
Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

Handtekening,

INSCHRIJVINGSFORMULIER REIS “Wenen - Balatonmeer (Hongarije)” van 7 t.e.m. 15 juni 2017
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ...............................................................................................
Straat:

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

Telefoon:

Bus:

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

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

Geboortedatum: ....................................... Medereiziger (die de kamer deelt, indien apart adres) • Geboortedatum medereiziger: ...........................................
Naam: ..................................................................................................................................... Voornaam: ....................................................... E-mail: ...............................................................................................
Straat:

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

Postnummer:

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

Gemeente:

Nummer:

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

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

Telefoon:

Bus:

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

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

Kamer: O éénpersoonskamer (€1.700 p.p.) O tweepersoonskamer (O 1 x 2p. of O 2 x 1p.)(€1.400 p.p.)
Ik neem de autocar te: O Mechelen station			

O Berchem station kant Post, Borsbeekbrug 		

Ik stort €250,00 per persoon als voorafbetaling op het rek. nr. volgt van I.R.S.C., Acaciastraat 10 te 2800 Mechelen
bij de inschrijving. Rekeningnummer IBAN: BE95 6528 2011 3258 • BIC: HBKABE22
Handtekening,
Het saldo zal betaald worden na ontvangst van de uitnodiging tot betaling hiervan.
p.s. geboortedatum vermelden aub voor reis/bijstandverzekering!!!
Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be

“BRUNCH” op ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 om 12 uur
in de Feestzalen “Salons Ter Roest” Kamerstraat 50, 9255 Buggenhout

Naam:

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

Voornaam:

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

E-mail:

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

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

schrijft in met .......................................... personen aan inkomprijs €58,00 x ................. = €................................................

O

schrijft in met .......................................... personen aan jaarlijks lidgeldbetalende leden €55,00 x ................. = €................................................

Ik neem de autocar te

(O schrappen wat niet past)

O Berchem station NMBS (oud Postgebouw - Borsbeek brug Singel) 11u00
O Mechelen Station Mc Donald (Rode Kruisplein) 11u30

Autocar: €12,00 x ................. = €...............................

Terug bus 17u30
Handtekening,

IBAN: BE40 0015 2106 3363 BIC: GEBABEBB van IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen,
Tel. 015/32 37 56 • Gsm 0477/20 76 91 • irsc@skynet.be
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Battelse Bergen 2 • 2800 Mechelen
Tel. 015/27 16 88 • info@origano.be

www.origano.be

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 02/212 24 91

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 23

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.

KWALITATIEVE TUINPOORTEN EN CARPORTS

015 /41.07.80 - 0475 / 70.51.02
Bussestraat 44 2840 Rumst

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

Bussestraat 44
2840 Rumst
Tel. 015/41 07 80
Gsm 0475/70 51 02
www.hortipoort.be
info@hortipoort.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.

