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Stichter-voorzitter Mark Standaert (°08/07/1951 - †26/02/1976)
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Afgiftekantoor: Mechelen 1
Erkenningsnummer:
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Schriftelijke bestelling met inschrijvingsformulier in bijlage, IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen 
en storting op nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363     BIC: GEBABEBB

e-mail: irsc@skynet.be - gsm 0477/20 76 91 - tel. 015/32 37 56
Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving. Zij die graag in groep komen dienen dit te vermelden.

Breng uw vrienden mee.  De beste gelegenheid om lid te worden van onze vereniging.

Kerst- en Nieuwjaarsdiner
‘s GRAEVENHOF, Turnhoutsebaan 439-445, 2970 SCHILDE

op ZONDAG 20 DECEMBER 2015
Ons traditioneel Kerst- en Nieuwjaarsdiner gaat ook dit jaar door in “het ‘s Graevenhof” te Schilde. Dit statig pand ligt even buiten het 
centrum van Schilde. De architectuur van het ‘s Graevenhof is gebaseerd op deze van Louis XIV.  Als u daarbij het ensemble Frank Mortiers 
& Jefke Batens (vioolbegeleiding) rekent dat samen met de sympathieke Elke Caluwe ons op een begeesterende wijze in eindejaarsstem-
ming zal brengen, dan mag U dit festijn zeker niet missen.  Dit jaar ook willen wij onze trouwe leden EXTRA VERWENNEN met 
een EXTRAATJE. Ons Gala-Diner zal geopend worden op een zeer originele manier: nl. onder begeleiding en balletdansers van 
Linda Baclaine.  Een rede temeer om er zeker bij te zijn: inschrijven dus!!!

AANDACHT!!! Deuren gaan open om 12u50 stipt !!!  •  PROGRAMMA
Vanaf 13 uur: ONTVANGST van de DEELNEMERS

Alles muzikaal omlijst 
door het Ensemble

Frank Mortiers, 
Nest Adriaensen
 & Jefke Batens 

(vioolbegeleiding)

Elke Caluwe (zang)
met dansgelegenheid 

INKOMPRIJS: €95,00 / p.p.
Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €89,00 / p.p.

Tafels van 10 PERSONEN!

Er zullen autocars ingelegd worden zoals elk jaar mits voldoende belangstelling.
LUXE AUTOCARS (€12,00)

vanuit Mechelen Mc Donald (Rode Kruisplein), 
Berchem Station kant Post / Borsbeek brug

Vertrekuren worden persoonlijk medegedeeld.

Einde feestlijkheden: 19 uur 
Om 19u30: “Sag beim Abschied leise Servus” Terug met autocars.

Aandacht: Inschrijven kan tot uiterlijk 24 november 2015.
Ook de betalingen moeten op deze datum binnen zijn. 

Vanaf 1 december 2015 kunnen geen terugbetalingen meer
uitgevoerd worden, welke ook de reden wezen.

Menu
Assortiment van warme
en koude aperitiefhapjes

Tartaar van gemarineerde wilde
zalm met pesto van ruccola & olijfolie, confit 

van tomaat en basilicum

Noordzeevis in korstgebak
met spinazie, tijm en salie, 

kreeftensausje

Sorbet maison

Filethaasje met licht roomsausje,
waaier van seizoengroentjes en puree van

pastinaak, aardappelbereiding

Panna cotta met coulis
van rode vruchten

Koffie- en thee  aan tafel bediend
(dranken tijdens diner inbegrepen)
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Bestuur
Ondervoorziter & Dhr. DE BROUWER Roger Tel. 03/772 43 81  -  Fax 03/722 12 15  -  Gsm 0475/59 01 60
voorzitter “ad interim” 
Secretaris & P.R.: Dhr. VAN EYKEN René Tel. 015/32 37 56  -  Gsm 0477/20 76 91
     E-mail: irsc@skynet.be of rene.vaneyken@skynet.be 
Penningmeester: Dhr. MAES Jean-Pierre Tel. 015/41 06 05  -  Gsm 0477/56 53 02
Bestuurslid: Mevr. VOLKAERT-HAUTMAN Mariette Tel. & fax 015/42 36 42  -  Gsm 0478/20 58 59
 (reisleidster van onze jaarlijkse verenigingsreis)

Medewerkers: Dhr. COLSON Jacques Tel. 03/887 28 27  -  Gsm 0476/90 83 39
 Mevr. DE KEYSER Greet Tel. 03/887 88 22
 Dhr. STEFFENS Ward Tel. 015/33 72 33  -  Gsm 0497/48 64 76
 Mevr. REYNIERS Jetje (West-Vlaanderen) Tel. 056/61 41 12  -  Gsm 0474/10 75 38

Bestuursdmededeling
Wegens het overlijden van onze voorzitster, J. Standaert-De Groof, heeft het bestuur besloten langs
het ons geëigende kanaal, namelijk “REPORT”, een oproep te doen aan al onze leden om zich
kandidaat te stellen voor een eventuele bestuursfunctie of een andere vorm van medewerking.
In januari 2016 zal het bestuur een statutaire Algemene Vergadering houden waarop de kandidaten 
zullen besproken worden.
Aan de kandidaten wordt gevraagd hun kandidatuur “schriftelijk” te willen melden aan de maat-
schappelijke zetel van onze v.z.w. en dit voor 15 december 2015.   Ons adres: IRSCB v.z.w., Acaciastraat 
10, 2800 Mechelen.
Het huidig bestuur gelooft er sterk in dat een aantal personen zich zal aanmelden om het doel 
van onze v.z.w., het propageren van de Weense muziek en in het bijzonder deze van ons idool 
Robert Stolz, te willen steunen en te verspreiden bij een zo ruim mogelijk publiek.
Alvast bedankt voor de aandacht. Het Bestuur.

“Er bestaat geen moderne of klassieke muziek, er is alleen goede of slechte                  
muziek”.  Met deze uitspraak van Robert Stolz in de oren richtte wijlen Mark 
Standaert op 19 oktober 1969 de  Internationale Robert Stolz Club België vzw op 
(statuten verschenen op 4 mei 1972 in het Staatblad).
Mark Standaert was toen 18 jaar maar genoot niettemin het grootste vertrouwen  
van de “meester” zelf.  De bedoeling was om jaarlijks een groot Weens concert in 
te richten waarbij de muziek van Robert Stolz telkens in ruime mate aan bod zou 
komen.
Trouw aan de doelstellingen werd al in 1970 een eerste concert georganiseerd. 
Nadien volgden nog vele succesrijke concerten in andere Vlaamse steden. Mark Standaert met de Heer 

en Mevrouw Robert Stolz

Onze geplande activiteiten in 2015
18 oktober 2015   Ons jaarlijks WIENER BAL   in Hotel De Basiliek te Edegem
14 en 15 november 2015 Ons 9de dubbel-concert WlENER PARADE in de Stadsschouwburg te Mechelen
20 december 2015  KERST- en NlEUWJAARSDINER  in ‘s Graevenhof te Schilde

Onze geplande activiteiten in 2016
27 & 28 februari 2016 GRÜSSE AUS WIEN 37  in deSingel te Antwerpen
17 april 2016 PROSIT WIEN Diner-Dansant  in Hotel De Basiliek te Edegem
1 tot 9 juni 2016 Onze 44ste VERENIGINGSREIS Wenen en de Bohemen
28 augustus 2016   Onze jaarlijkse BRUNCH   in Salons Ter Roest te Buggenhout
16 oktober 2016   Ons jaarlijks WIENER BAL   in Hotel De Basiliek te Edegem
12 en 13 november 2016 Ons 15de dubbel-concert WlENER PARADE in de Stadsschouwburg te Mechelen
18 december 2016  KERST- en NlEUWJAARSDINER  in ‘s Graevenhof te Schilde

Voor meer informatie, zie onze website: www.irsc.be of mail irsc@skynet.be of gsm 0477/20 76 91
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Belangrijk voor U!!!
W  eet U? Indien U in 2015 e30 (per gezin) lidgeld betaald had U alleen al voor onze concerten 

e72 uitgespaard.  Mis deze kans niet!!!!   Zeker doen in 2016!!!
Het bestuur.

KUNSTCENTRUM “deSingel” Blauwe Zaal,  DESGUINLEI 25 - 2018 Antwerpen

Dubbel-concert

André WALSCHAERTS
dirigent

Connie NEEFS
presentatrice

Peter THUNHART
bariton

Glenn DE SMEDT
tenor

Solisten:
Marta Beretta, mezzo-sopraan (Italië/België) 

Peter Thunhart, bariton (Wenen)

Veronika Groiss, sopraan (Wenen)

Glenn De Smedt, tenor (België)

Balletleiding:
Linda Baclaine (België)

Dirigent:
André Walschaerts, (België)

(de dirigent die Helmut Lotti begeleidde op zijn wereldtournee)

Presentatie:
Connie Neefs, (België)

Koor:
Arenbergkoor uit Heverlee

met dirigent Lou Van Cleynenbreugel

Marta BERETTA
mezzo-sopraan

Veronika GROISS
sopraan

Grüsse aus Wien 37
met groot gemengd ARENBERGKOOR uit Heverlee

met dirigent Lou VAN CLEYNENBREUGEL

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2016 om 16 uur
ZONDAG 28 FEBRUARI 2016 om 15 uur

Georganiseerd door de Internationale Robert Stolz Club België v.z.w. met het Groot Robert Stolz 
Promenadeorkest o.l.v. André Walschaerts, balletleiding Linda Baclaine

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-op-den-Berg: Dancing Fabiola

De vertrekuren worden U per brief medegedeeld!
Voor alle inlichtingen van West-Vlaanderen > Mevr. Jetje Reyniers Tel. 056/61 41 12 of Gsm 0474/10 75 38

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

Info en bestellen: e-mail: irsc@skynet.be • Tel. 015/32 37 56 • 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
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Verslag Wenenreis IRSCB 28 mei tot 5 juni 2015
28/0512015 - donderdag - Dag 1 
Van thuis via Mechelen of Berchem naar Ortenburg.   Een mooi gebed voor St.-Christoffel heeft ons zeker geholpen om veilig ons hotel ” Zum 
Koch” te bereiken.  Uiteraard met de hulp van Leo. 
We onthouden een eerste stop met bubbels en versnaperingen.  In Spessart werden we geconfronteerd met ruime Duitse porties. 
Ter nagedachtenis aan Mevrouw Standaert waren de eerste muziekklanken van Robert Stolz.  Wij kregen van Mariette aangename muziek en 
“Printen”.  Dorstigen konden terecht bij Eddy, die door het weer heel wat werk had.  Rond Regensburg rijden we voor de eerste maal de Donau 
over.   Het “Walhalla” lag eveneens op onze weg. 
29/05/2015 - vrijdag - Dag 2 
Na een deugddoende nachtrust en na het ontbijt weer op weg voor een lange dag. 
Door elektronicaproblemen en files wordt het programma aangepast en bezoeken we “Heiligenkreuz Stift” na het middagmaal onder een stralend 
zonnetje.  De drukke ontvangst in hotel “Sylvanus” in Viségrad, werd snel vergeten bij de BBQ en het eerste folkloristisch optreden. 
30/05/2015 - zaterdag - Dag 3 
Volop zon bij ons vertrek naar Budapest. 
Marianne, onze gids, wordt opgepikt en Leo brengt ons zo hoog mogelijk op de Burchtheuvel.  Het oude Buda, het Vissersbastion en de St.-
Mattheuskerk staan op het programma.  In het restaurant “Alabárdos” werd van een voortreffelijk culinair middagmaal genoten.  Het indruk-
wekkende parlementsgebouw werd onder bewaking bezocht.   Vervolgens proeven we van “Szentendre” en van een gebak in “New Vork”, een 
voormalig kantoor van een Amerikaans verzekeringskantoor. 
Een typisch Hongaars eetmaal in een “Csardas” met bijhorende folklore, besloot deze drukke dag. 
30/05/2015 - zondag - Dag 4 
Na een halfuurtje langer slapen weer op weg naar Budapest.  De “Art-Nouveau”-wijk en de Stephansbasiliek staan op het programma.  Rond 
het Heldenplein werd gereden om er een beeld van te krijgen.  De fotografen mochten even uit de bus om hun hobby in praktijk om te zetten. 
De weergoden waren ons goedgezind, alhoewel de dag eerder koeltjes begon.  Ideaal dus om de “Puszta” te ontdekken.   Een wervelende paar-
denshow mocht er zijn en de goulash ook.  De porties die hier worden aangeboden zijn haast niet te overzien.   Als we thuiskomen, zal het regime 
terug moeten gevolgd worden. “Budapest by Night” werd ons gratis aangeboden.   Nog wat pakken en genieten van een verdiende nachtrust. 
01/06/2015 - maandag - Dag 5 
Bij ons vertrek uit hotel “Sylvanus” worden we uitgewuifd door de directeur en het personeel. (Blij dat we weg waren?) 
Esztergom staat op het programma met een bezoek aan de kathedraal, de schatkamer en de crypte.  Na het middagmaal in Viségrad verlaat 
Marianne ons en rijden wij verder richting Wenen. 
Voor de liefhebbers wordt op een drafje het “Zentral Friedhof” bezocht, op zoek naar Beethoven, Schubert, Strauss, Stolz en andere.  Aankomst, 
avondmaal en nachtrust in hotel “Lassalle”. 
02/06/2015 - dinsdag - dag 6 
Madeleine moet terug naar huis wegens het overlijden van haar partner.  We houden hier even moment van stilte ter nagedachtenis. 
Renate gidst ons langs de “Ringstrasse” en door de “Kaisersgruft”.  Een heerlijk weertje begeleidt ons. 
De “Augustinerkeller” is de “place to be” voor het middagmaal. 
Het ‘Tree shoppen” werd zeker gebruikt voor schoenen en truitjes.  Anderen vonden een dessert in “Sacher” aantrekkelijker.  Gelukkig hadden 
we nog even de tijd om ons op te frissen voor het avondmaal in het “Kursalon”.  Hierna mochten we genieten van een mooi Weens concert. 
03/06/2015 - woensdag - dag 7 
De “Hofburg” met de zilverkamer en de keizerlijk vertrekken worden bezocht.  Even langs de tuinen van her “Belvédère”, maar het weer was 
warm en de dorst te groot, zodat we “Salmbrau” vroeger indoken. 
Na de Middag werd genoten van een zeer persoonlijk concert in het “Léharrschloss” met prachtige professionele stemmen.  Onze laatste avond 
in Wien sluiten we af in een “Heuriger”.  Drank, spijs en muziek à volonté.  Ambiance volop. 
04/06/2015 - donderdag - dag 8 
Reisdag naar Rothenburg ob der Tauber. 
Zonder camions op de baan, door Sacramentsdag, bereiken we sneller dan verwacht “Landziet Am Walde”.  Voor het middagmaal.  Perikelen 
met het dessert doet echter de gewonnen tijd weer te niet.  Hotel “Rappen” ontvangt ons met een verzorgd avondmaal. 
05/06/2015 - vrijdag - dag 9 
Op aanvraag vertrek om 9u30.  In restaurant “Burg Klopp” in Bingen genieten we van het uitzicht, een aperitief in de zon en een tweede culinair 
middagmaal.  Van wat hierna komt kan ik nog geen verslag maken, maar alvast enkele reacties die ik op deze reis opving: 

	 •	Tom-tom	is	soms	dom-dom.	
	 •	Hierdoor	worden	snelle	wegen	gevonden	die	ons	langer	van	natuurschoon	doen	genieten.	
	 •	Files	bezorgen	ons	gratis	drank,	waarvoor	dank.	
	 •	Snoepjes	worden	rondgedeeld	en	op	verzoek	in	de	mond	gestoken.		Bedankt	Maria	en	Karen.	
	 •	Ik	heb	een	voorstel	gehoord	om	minaretten	te	vervangen	door	minnaressen.	
	 •	Fysiek	zijn	we	er	op	vooruitgegaan	door	al	de	trappen	die	we	gedaan	hebben.	
	 •	Oranje	lichten	zijn	in	Hongarije	een	uitdaging	voor	Leo	om	het	remsysteem	te	testen.	
	 •	De	plaatselijke	bevolking	kan	dit	niet	altijd	appreciëren.	
	 •	In	Hongarije	zijn	geen	slaven!		Wie	doet	dan	al	het	werk?	
	 •	Marianne	onze	gids	in	Budapest	is	zeker	niet	van	dezelfde	partij	als	de	Hongaarse	premier.	
	 •	Eddy	moeten	we	bedanken	voor	zijn	werk	van	barmachtigheid:		“De	Dorstigen	laven”.	
	 •	Mariette	houdt	van	koude	en	Marianne	van	warme	voeten.	
	 •	We	gelukkig	niet	alle	dagen	tomatensoep	kregen.	
	 •	Dat	vrouwen	het	warm	krijgen	als	ze	in	het	zonnetje	worden	gezet.	Ik	dacht	dat	dit	“opvliegers”	waren.	
	 •	Er	beweerd	wordt	dat	de	herentoiletten	mooier	zijn	dan	die	van	de	dames.	
	 •	Dat	hierdoor	de	vrouwelijke	nieuwsgierigheid	uitgedaagd	werd	en	dat	dit	gelukt	is.	
	 •	Dal	de	gebouwen	van	de	Puszta	opgetrokken	in	2012,	nog	authentiek	zijn.	
	 •	 Dat	 de	 wetgever	 voor	 de	 bus	 een	 stilstand	 van	 9	 uur	 voorziet.	 maar	 er	 niets	 is	 bepaald	 voor	 de	 chauffeur,	 waardoor	 sommige	 van	
   oordeel zijn dat Leo een enkelband zou moeten dragen. 
	 •	Dat	de	Robert	Stofz-club	een	muzikale	club	blijft	en	niet	wijzigt	in	een	sleutelclub.	
	 •	Dat	Pallas	Athene	vóór	het	parlement	staat	in	Wenen,	omdat	er	binnen	geen	wijsheid	is.	
	 •	Ringen	werden	gevonden,	gepast	en	terugbezorgd.	
	 •	“Haute	Cuisine”	zeer	moeilijk	te	bereiden	is	omdat	de	toestellen	zo	hoog	staan.	
	 •	Er	een	variante	bestaat	op:		“Doe	alsof	je	thuis	bent.”	
	 •	“Doe	alsof	je	op	een	ander	bent,	daar	wordt	je	vrouw	gelukkiger	van!”	
	 •	Dat	een	blauwe	maan,	de	tweede	maan	is	die	in	éénzelfde	maand	valt.	(Bedankt	Herwig)	
	 •	De	hemel	lacht	als	engelen	op	reis	zijn.		Ik	na	Heüriger	denk	dat	het	meer	bengels	zijn.	
	 •	Dat	het	mooie	weer	mooi	meegenomen	was.	
	 •	Dat	Bobbiaan	Schoepen	een	café	zonder	bier	had,	en	wij	bijna	een	bar	zonder	gin.	
	 •	Dat	we	buiten	een	gebed	aan	St.-Christoffel	 in	het	vervolg	ook	een	gebed	moeten	voorzien	voor	St.-Antonius	van	de	verloren	voor-
   werpen en St.-Rita voor de hopeloze gevallen. 
	 •	Wij	de	organisatie,	maar	vooral	Mariette	moeten	bedanken	
	 •	Wij	zeker	Leo	niet	mogen	vergeten,	die	ons	overal	veilig	gebracht	heeft.	
	 •	Wij	een	toffe	reis	achter	de	rug	hebben.	
	 •	Iedereen	bedankt	wordt	voor	het	gezelschap	en	de	leuke	babbels.		 Verslaggever van dienst Jacques Colson. 
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INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË, v.z.w.
organiseert voor U op

ZONDAG 18 OKTOBER 2015
OPGELET SPECIAAL  ANDERE UREN VOOR DEZE GELEGENHEID

Deuren om 13u30 - Aanvang om 14 uur

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

 haar
43ste Weens Bal®

bij Robert Stolz
Een unieke dansgelegenheid voor oud en jong.

Frank Mortiers, Nest Adriaensen & Jefke BATENS (vioolbegeleiding)

Een spetterend, daverend, vrolijk Weens Bal met muziek en liederen van Johan Strauss tot Robert Stolz.
Inkom: €15,00  •  Jaarlijks lidgeldbetalende leden: €12,00

Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving 

De Nederlandse concertzanger Dr. Pieter Vis brengt als ere-gast een muzikaal eerbetoon aan Robert Stolz 
t.g. v. diens 40ste sterfjaar in Woord, Beeld en Klank. 
Het bestuur van de Internationale Robert Stolz Club België biedt U een unieke namiddag zowel voor de 
dansliefhebbers van oude en moderne dansen, als voor hen die niet van dansen maar wel van mooie 
muziek houden.  Het 43ste Weense Bal vindt op zondagmiddag 18 oktober a.s. plaats in de Feestzaal van Hotel De 
Basiliek aan de Trooststraat 20-22 (Gemeenteplein) 2650 te Edegem. 
Het wordt een spetterend, daverend heerlijk Weens Bal met instrumentale en vocale werken van Johann Strauss tot aan 
Robert Stolz.  Tevens is er voldoende dansgelegenheid voor jong en oud onder aanvoering van het muziektrio Frank 
Mortiers, Nest Adriaensen en Jef Batens (vioolbegeleiding). De toegang is € 15,00 (leden betalen slechts € 12,00).  Om 
organisatorische redenen vindt de betaling bij de inschrijving plaats en plaatsaanwijzing bij de ingang van de grote 
zaal.  Wilt u samen met vrienden aan een tafel, bestel dan tijdig uw zitplaatsen bij hetzelfde bestuurslid.  Wacht dus 
niet	om	uw	plaatsen	te	bestellen	maar	wees	er	op	tijd	bij!	
Een unieke middag rond Woord, Muziek en Dans 

De echte liefhebbers van Robert Stolzmuziek weten dat het in 2014 voor de vereniging een bijzonder jaar was voor 
het 45 JAAR bestaan van IRSCB vzw.  Maar ook 2015 is een speciaal herdenkingsjaar: Zo wordt er stil gestaan bij het 
heengaan van de trouwe voorzitster Julienne Standaert-De Groot (1922-2015).  Ze was ondermeer gelauwerd als ‘Ver-
dienstelijke Mechelaar’ en enkele maanden voor haar dood werd ze tot Ridder in de Leopoldsorde verheven. 
Het is 135 jaar geleden dat de naamhouder van onze vereniging Robert STOLZ werd geboren (1880-1975), het is tevens 
zijn 40ste sterfjaar.  Op speciaal verzoek van onze Internationale president Hans STOLZ (neef van de componist) geven 
wij gevolg om dit jaar hulde te brengen aan de laatste Grootmeester van de Weense operette, Robert Stolz.  Daarom 
vindt deze gebeurtenis op de 43ste Weense Dansnamiddag plaats en hebben wij niemand minder dan de befaamde 
concertzanger Dr. Pieter Vis uit Nederland uitgenodigd.  Deze heeft niet alleen internationaal zijn sporen verdiend als 
‘bas bariton‘ maar ook in Vlaanderen is hij meer dan 35 jaar actief als musicus en organisator van o.m. het jaarlijkse 
Advents-Kerstconcert in de St.-Andrieskerk te Antwerpen.  Tevens is hij als musicoloog en zangpedagoog een echte 
‘STOLZKENNER’ die u kleurrijk de vele anekdotes uit het leven van vriend Stolz kan vertellen.  Het zal ons allen zeker 
boeien. 

Met vaak prachtig en onbekend lichtbeelmateriaal zal Dr. Vis u heen lozen door het lange muziekleven van Robert 
en diens jongere vrouw Einzi Stolz.  Zij was meer dan 30 jaar bevriend met deze voormalige Wiener Sängerknabe.  Zo 
zong Pieter Vis op zijn talloze (kerk)concerten altijd een paar liederen van Robert Stolz. Bovendien vergaarde hij van 
deze beroemde Oostenrijkse toondichter een groot muziekarchief naast de vele brieven tussen hem en de familie 
Stolz.  Als gastspreker brengt Dr.  Vis de mezzosopraan Wijnie Puijk en haar 90-jarige pianobegeleider Mr. Luc Simons 
mee.  Eveneens zal de bekende Mechelse tenorpianist Michel Asselmans van zich laten horen in enkele soli en duetten. 

Het wordt dus echt de moeite waard om te komen. Daarom een gulden raad: bestel onmiddellijk uw zitplaatsen, want  
deze zijn beperkt.  Het einde van deze muziekmiddag is voorzien om 20 uur.  Bovendien krijgt u de mogelijkheid 
aangeboden om wat eten te bestellen zodat u niet eerder hoeft weg te gaan.  Wij zien elkaar zeker op 18 oktober in 
Hotel	De	Basiliek	te	Edegem!		 	 	 	 	 	 																															P.R. -Secr.: René Van Eyken
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Mededeling
Dat onze WIENER PARADE succesvol is weet u allicht al.  Ook dit jaar, 2015, loopt zeer vlot.
Zondag 15 november is reeds een tijdje uitverkocht.
Maar wegens omstandigheden hebben wij voor de zaterdag editie (van 14 november om 16 uur) nog een aantal 
plaatsen vrij.
Interesse??
Bel ons: 015/32 37 56 of 0477/20 76 91
Mailen kan ook: irsc@skynet.be 

Bedankt voor de aandacht.
Het bestuur van de IRSCB vzw

Verslag Prosit Wien van 19 april 2015
Voor de Prosit Wien van de IRSCB verzamelden we dit jaar in Hotel De Basiliek op 19 april.  De opkomst was weer 
enorm.  AI tijdens de zeer verzorgde receptie was het gezelligheid troef: goede vrienden die elkaar terugzagen en blij 
waren dat ze weer van de partij konden zijn.  Nadien, in de zaal, bleek dat er geen plaatsje onbezet bleef. 
We werden verwend met een uitstekend diner en wervelende dansmuziek: een unieke combinatie die deze namiddag 
tot een spetterend feest maakte.  Iedereen genoot van de virtuositeit van Frank Mortiers en Jefke Batens, die bijzonder 
professioneel een grote verscheidenheid in hun muziek etaleerden.  Ze werden daarbij gesecondeerd door gitarist 
Dan Efery, die Nest Adriaensen verving: hij integreerde zich optimaal in het spel van zijn collega’s en in enkele solo’s 
bewees hij bij herhaling zijn métier. 
De danslustigen werden dus op hun wenken bediend.  De gezelligheid aan tafel zorgde mee voor een unieke sfeer. 
Deze Prosit Wien 2015 is zo uitgegroeid tot een voltreffer en heeft de vriendschapsbanden verstevigd en het respect 
voor het werk en de goede zorgen van onze bestuursleden eens te meer bevestigd. 
Dank	en	felicitaties!	
 Hugo Van de Voorde 

Bestuursmededeling
Op ZONDAG 13 DECEMBER 2015 om 15 uur organiseert de “ELZA VIS-DE CLERCQ STICHTING” afdeling Antwerpse 
Kunstvrienden een prachtig concert: 

8ste ADVENTS-KERSTCONCERT & SAMENZANG 
in de SINT-ANDRIESKERK in de WAAISTRAA T 1 te ANTWERPEN. 

Aanvang 15 uur.  Deuren open vanaf 14 uur. 
Inkomprijs: 14 Euro

Werken daaraan mee: het mannenkoor “De Netezonen” uit Lier o.l.v. Dirk BAERT, 
Paulien VANOVERMEIERE-sopraan, Svenja STAATS-viool, Wim DE WIT-voordracht, 
Pieter KONINCKX-bariton, Tim MULLEMEN-pianist, Mark KNUTS-koorpianist, 
Peter POSSEMIERS-organist.  Het “WELKOMSTWOORD” wordt gebracht door de pastoor
van Sint-Andries, tevens kunsthistoricus.
De algehele MUZIKALE leiding is in handen van Dr. Pieter VIS. 
Er wordt niet alleen de 200ste verjaardag gevierd van het “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden -1815 en 2015, maar 
ook de GROTE OORLOG van 1914-18.  Zelfs de 40ste verjaardag van het overlijden van ROBERT STOLZ zal herdacht 
worden met enkele mooie melodieën van hem.  Ook het AVE MARIA zal gebracht worden (herinner u de begrafenis-
plechtigheid van onze voorzitster). 
Na	het	concert	wordt	er	u	een	drankje	aangeboden:	ofwel	“warme	chocolademelk”	of	een	“Glühwein”,	in	het	bijlokaal	
van de kerk zelf. 
Als u kaarten besteld op voorhand bij onze club-medewerker WARD STEFFENS is de prijs slechts 12 Euro. 
Zijn gsm is 0497/48 64 76 of é-mail:  wardsteffens@telenet.be Het bestuur 
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BESTELFORMULIER “BAL I.R.S.C.”
ZONDAG 18 OKTOBER 2015 om 15 uur - Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22, 2650 Edegem

te zenden naar IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

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

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

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

wenst ........................................ kaarten aan €15,00 en/of ........................................................... kaarten aan € 12,00 (Lidgeldbetalende leden 2015)
voor het 43ste Weens Bal in Feestzaal Hotel De Basiliek, Trooststraat 20-22 (gemeenteplein) te 2650 Edegem.
Ik stort € .................................. op rekeningnummer IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB van de Internationale Robert Stolz Club, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.
      Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.   Handtekening
       Tel. 015/32 37 56  •  Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be 

BESTELFORMULIER “KERST- & NIEUWJAARSDINER”
ZONDAG 20 DECEMBER 2015 om 13 uur  - ‘s Graevenhof Schilde

te zenden naar IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

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

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

Postnummer: .......................................... Gemeente: ................................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................
neemt deel aan het Kerst- & Nieuwjaarsdiner in het ‘s Graevenhof te Schilde op zondag 20 december 2015 met ................. pers.
Samen aan tafel met ................................................................................................................................................................................. (eventueel andere deelnemers die afzonderlijk inschrijven)

O Wij nemen de autocar te: O Mechelen Mc Donald (Rode Kruisplein)  -  O Berchem station (Post) / Borsbeek brug Handtekening,
 Ik stort €...................................................................... 
 €95,00 per persoon (Lidgeldbetalende leden 2015 €89,00 per persoon)   •  +€12,00 p. p. voor de autocar 
 op rekening nr. IBAN: BE40 0015 2106 3363    BIC: GEBABEBB van I.R.S.C.België, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen
  Betaling om organisatorische redenen bij inschrijving.
   Tel. 015/32 37 56  •  Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 37”
op ZATERDAG 27 FEBRUARI 2016 om 16 uur

deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden naar IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

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

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

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

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB  Handtekening
van de Internationale Robert Stolz Club België, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.
27/02/2016 om 16 uur ........................................ kaarten x €45,00 = ...........................................................  (Lidgeldbetalende leden 2016 -  €32,00) 
        incl. reservatie            
       Tel. 015/32 37 56  •  Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER CONCERT “GRÜSSE AUS WIEN 37”
op ZONDAG 28 FEBRUARI 2016 om 15 uur

deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen te zenden naar IRSCB, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen

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

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

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

Bestelt hierbij en stort op rekeningnummer IBAN: BE29 0014 7785 9664    BIC: GEBABEBB 
van de Internationale Robert Stolz Club België, Acaciastraat 10, 2800 Mechelen.
28/02/2016 om 15 uur........................................ kaarten x €45,00 = ........................................................... (Lidgeldbetalende leden 2016 €32,00) incl. reservatie

Ik stort tevens €12,00 per persoon voor de autocar = ..................................  (Autocars in geval van voldoende belangstelling)
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)                
Tel. 015/32 37 56  •  Gsm 0477/20 76 91  •  irsc@skynet.be 
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HUWELIJKEN - COMMUNIEFEESTEN - RECEPTIES - VERJAARDAGPARTY’S - JUBILEA - SEMINARIES - PRODUCTVOORSTELLINGEN
VERGADERINGEN MET ONTBIJT, enz... GRATIS PROEFMENU VOOR HET BRUIDSPAAR !!!  GRATIS OLD-TIMER CEREMONIEWAGEN.

* 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

Feestzalen “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
Elke zaal heeft zijn eigen charme en uitstraling. Ook bij het meestal groot aantal gasten slaagt men er bij “Sa-

lons Ter Roest” steeds in om culinair verfijnde gerechten op tafel te brengen.

De�Kraanbrug
Taverne�-�Restaurant�-�Feestzalen

e-mail�:�kraanbrug@belgacom.netPersoonshoek�9�-�2800�Mechelen
Tel�+�Fax�015�20�00�98

Feest-�en�vergaderzalen�:
twee�voor�30�personen,�één�voor�90�personen,

een�taverne-restaurant�eveneens�voor�90�personen�en�een�bootterras�voor�100�personen,
waar�bij�mooi�weer�recepties�en�aperitief�kunnen�plaatsvinden�en�waar�u�geniet

van�een�uniek�zicht�op�Dijle�en�jachthaven.

Open�van�11�tot�23�uur.�-�Keuken�doorlopend�van�11�tot�22�uur.
Woensdag�gesloten,�indien�die�een�feestdag�is,�open�de�ganse�dag.

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.

Persoonshoek�9�-�2800�Mechelen���- Tel�015�20�00�98��-��Fax�015�27�77�34
dekraanbrug@skynet.be��-�www.dekraanbrug.com

De�Kraanbrug
Taverne�-�Restaurant Feestzalen�-- Bootterras

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.

Twee�voor�30�personen,�één�voor�90�personen,
een�taverne-restaurant�eveneens�voor�90�personen
en�een�bootterras�voor�100�personen,
waar�bij�mooi�weer�recepties�en�aperitief
kunnen�plaatsvinden�en�waar�u�geniet
van�een�uniek�zicht�op�Dijle�en�jachthaven.

Feest-�en�vergaderzalen

Willebroekkaai 37

1000 Brussel

Tel. 02/212 24 91

HET REVOLUTIONAIRE RAAM
CONFORTABEL, ROBUUST EN ISOLEREND  
 
FINSTRAL ramen en deuren scheppen woonruimtes naar uw smaak en bieden een 
doeltreffende bescherming tegen koude, lawaai, inbraak, ... Door de goede  warmte-
isolatie over alle seizoenen heen, worden de energie-kosten gereduceerd en het 
milieu beschermd. FINSTRAL – de specialist voor al uw buitenschrijnwerk.

Officieel FINSTRAL verdeler WWW.FINSTRALBELUX.COM

Nekkerspoelstraat 37
2800 Mechelen À»

info@grinord.be
015 560 046

Buitengewone geluids- en
warmte-isolatie

Bedienings- en
verluchtingscomfort

Standaard
inbraakbeveiliging

Premie advies 
verdien méér dan 40% terug
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Adegemstraat 4
2800 Mechelen

Tel. 015/26 18 51
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

RAMEN EN DEUREN
Nekkerspoelstraat 37
2800 Mechelen
Tel. 015/56 00 46

Vastgoed Verschueren
is gespecialiseerd in

de verkoop en verhuur
van residentieel vastgoed.

Olivetenvest 1, 2800 Mechelen  •  Tel. 015/21 21 21
Bekijk ons volledig aanbod op www.vastgoedverschueren.be

Feest- en vergaderzalen
2 voor 30 personen, 1 voor 90 personen, een taverne-restaurant eveneens voor 90 personen en een bootterras voor 100 pers., 
waar bij mooi weer recepties en aperitief kunnen plaatsvinden en waar u geniet van een uniek zicht op Dijle en jachthaven.

HET REVOLUTIONAIRE RAAM
CONFORTABEL, ROBUUST EN ISOLEREND  
 
FINSTRAL ramen en deuren scheppen woonruimtes naar uw smaak en bieden een 
doeltreffende bescherming tegen koude, lawaai, inbraak, ... Door de goede  warmte-
isolatie over alle seizoenen heen, worden de energie-kosten gereduceerd en het 
milieu beschermd. FINSTRAL – de specialist voor al uw buitenschrijnwerk.

Officieel FINSTRAL verdeler WWW.FINSTRALBELUX.COM

Nekkerspoelstraat 37
2800 Mechelen À»

info@grinord.be
015 560 046

Buitengewone geluids- en
warmte-isolatie

Bedienings- en
verluchtingscomfort

Standaard
inbraakbeveiliging

Premie advies 
verdien méér dan 40% terug
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015 /41.07.80 - 0475 / 70.51.02
Bussestraat 44  2840 Rumst

      KWALITATIEVE TUINPOORTEN EN CARPORTS
Bussestraat 44

2840 Rumst
Tel. 015/41 07 80

Gsm 0475/70 51 02
www.hortipoort.be
info@hortipoort.be

In onze haarwerken & pruiken afdeling 
ontfermd Philippe zich over Uw 
haarproblemen , haaruitval al dan niet 
het gevolg van chemotherapie , alopecia 
, dunner wordend haar e.a.  
Wij zijn ook erkend  FOLLEA specialist. 

In het kapsalon ontfermd kapper 
Pascal over Uw wensen en vragen 
i.v.m. Uw haar. De Huiskapperie is 
meer dan een bezoekje waard , in 
een ongedwongen huislijke sfeer 
waar iedereen zichzelf kan zijn. 

Philippe Van Eemeren 
Gsm: 0494/110.640 
Enkel na afspraak 

Pascal 
Gsm: 0495/85.75.04 

Enkel na afspraak 

De Huiskapperie 
Vrijgeweidestraat 39 

2800 Mechelen 


