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Oktober 2017.

Beste leden en vrienden van Austria Freunde,
Van zondag 20 tot zondag 27 augustus beleefden we samen een groepsreis om U tegen te zeggen in het mooie
Lechtal. ‘Hier im Lechtal im schönen Tirol’ ……. Voor de logies hadden we gekozen voor ****sterrenhotel ‘Stern’
bij de Familie Kapeller. En of het een succes was, dat bleek uit de vele positieve reacties, de foto’s waren/zijn
intussen massal op FB verschenen en gedeeld. Wij deden drie etappes van en langs de Lechweg waaronder de
langste en hoogste hangbrug van het Lechtal in Holzgau. Wij waren o.m. in Lech boven op de Rüfikopf met
muziek op de Alm. De wandelingen naar de Griesbachalm en de Kasermandlhutte waren de kroon op het werk,
de minder goede wandelaars werden per jeep naar boven gebracht. Iedereen blij en tevreden.
In het hotel werden wij culinair verwend en mochten we genieten van uitstekende muziek gebracht door de
Familie Kapeller en door een gastoptreden van een groepje Zwitsers met à capella-zang.
In de mooie tuin met terras konden we ’s namiddags zalig vertoeven bij een drankje of ijsje om te bekomen van
de geleverde inspanningen.
Zondag 1 oktober 2017 waren wij op stap in Landschapspark Drongengoed. Dit was dan weer een wandeling,
een dag om U tegen te zeggen. Zelfs de weergoden waren ons andermaal goed gezind.
Zondag 5 november 2017 - De kapelletjes van Bever in het Pajottenland.
Het wandelnetwerk Pajottenland is in 2015 verkozen tot ‘Wandelroute van het Jaar’ en liet elf genomineerden
achter zich. De troffee werd voor de eerste keer uitgereikt en ging naar een project met 760 kilometer aan paden
en wegen, goed voor een bijzonder gevarieerd aanbod.
Het landelijke Bever ligt helemaal op het meest zuidwestelijke puntje van de provincie, waar het Pajottenland,
Henegouwen en Oost-Vlaanderen elkaar raken. Het dorp telt slechts 2.100 inwoners, maar is wel bezaaid met
101 pittoreske kapelletjes op de mooiste plekjes: midden in de velden, aan de rand van een boomgaard, op en
aan de rand van een boomgaard, op de hoek van de straat.
Ontdek ze samen met ons op het wandelnetwerk Pajottenland.
Ons traditioneel tasje koffie, zal klaar staan in ‘Kom a la Maison’ in Bever. We wandelen in een lus, ca 9 km en
genieten van de mooie vergezichten, en tellen de kapelletjes die ons overal verrassen.
De bus brengt ons naar Herne, bij een oude bekende, denk aan september 2015, waar in Taverne-Restaurant
de Egelantier volgend avondmaal geserveerd wordt:
Soepje van de dag
Stoofcarbonades gesmoord in Kartuisbier met frietjes
Huisgemaakt roomijs.
Praktisch : vertrek op zondag 5 november 2017 om 9u00 aan het rond punt in Wommelgem, met een luxe
autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 45,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie met koek
en avondmaal in de Egelantier, zoals beschreven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via e-mail (info@austriafreunde.be), en bevestigen door storting
van het overeenstemmende bedrag op bankrekening BE50 7765 9077 0618, van Austria Freunde vóór 24
oktober 2017, en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Programma :
•
Koffie in café ‘Kom a la Maison in Bever’
•
Luswandeling, ca 9 km
•
Namiddag/avondmaal in de Egelantier in Herne
•
Terug naar Antwerpen.

“Schöne Grüsse aus dem Zillertal”
Zaterdag 25 november 2017
Herfstfeest met de Original Zillertaler - zie flyer.
Noteer ! Zondag 28 januari 2018, Nieuwjaarsparty-Brunch, met ’t Heremenieke in Hof van Reyen,
voor meer details, zie pagina 02 van deze brief.
Zondag 18 tot zondag 25 maart 2018, Winter/Lentevakantie in Pertisau am Achensee. Raadpleeg uw vorige
brieven, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Zondag 19 tot zondag 26 augustus 2018, Zomervakantie naar Podersdorf, zie pagina 03 van deze brief.
Ook hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De hotels zijn gereserveerd, de tickets zijn aangekocht !
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Austria Freunde heet u welkom op de ‘Nieuwjaarsparty-Brunch’
met ’t Heremenieke in Hof van Reyen
op zondag 28 januari 2018.
’t Heremenieke uit Turnhout, met 26 spelende leden, o.l.v. Marc Verreet, beschikt
momenteel over een repertoire van meer dan 200 nummers gaande van marsen over
walsen, polka's, chachacha's, evergreens, dixie, medleys, schlagers, ...kortom, allemaal
muziek om het publiek vrolijk te maken. In 2015 vierden zij, net als wij Austria Freunde, hun
40-jarig jubileum. Mis dit niet !

Tijdens deze gezellige muzikale zondagnamiddag begroeten wij u graag om 12 uur met een
Aperitief: Schuimwijn & fruitsap, koude & warme hapjes
ste

1 gang koud buffet
Mexicaanse salade met rijst en avocado’s
Gevulde tomaat (krab & rivierkreeften-mengeling)
Cocktail van krokante groenten met meloen & parmaham
Courgette roomsoep met curry.
Uitgebreide saladebar
Wortel- & knolseldersla, komkommer, aardappelsla, groene boontjes,
sla, rode biet, tartaar- & cocktailsaus, verschillende broodsoorten.
de

2 gang: warm buffet
Soepstandje: Soupe St. Germain & Soupe Parmentier
Gebakken kippenfilet met tijm & een 3 soorten paprikasaus
Escalope van kalkoen met een citroen-honingsaus
Gegrilde zeebaars met basilicum-tomatensaus
Aardappelpuree afgesmaakt met olijfolie, Basmati rijst
Gratin van aubergines & tomaten met Parmezaan
Assortiment warme groentjes
Dessertenbuffet met koffie- & theebar
Crème brûlée met chocolade & kaneel
Chocolade tartelette – mini tarte tatin
Ananasfruitsla & vers roomijs
Witte & rode huiswijn.
All-in-prijs: € 69,50 - gereserveerde plaatsen.
Praktisch:
Zondag 28 januari 2018, aanvang en aperitief: 12 uur - deuren: 11u45 – einde 16 uur.
Hof van Reyen, Oudebaan 39, Boechout www.hofvanreyen.be
Info en reservaties:
Secretariaat: tel.: 03-440 88 36 - 0476 500 144 – info@austriafreunde.be.
Vervolgens per kerende bevestigen door storting op de bankrekening van Austria Freunde vzw:
BE50 7765 9077 0618, Belfius, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
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Presenteert
Achtdaagse zomervakantie naar Podersdorf am
Neusiedlersee (Burgenland).

van zondag 19 t/m zondag 26 augustus 2018.
In de voorbije jaren, tussen 1999 en 2008 organiseerden wij diverse groepsreizen naar het Mekka van
de Operette, nl. de Seefestspiele in Mörbisch am Neusiedlersee/Burgenland. De teller van het jaarlijks
bezoekersaantal staat op 136.500 personen.
Met onze toenmalige sympathieke vaste reisgids, Lieve Michiels (†05-12-08), kon je genieten van
volgende operetten: Eine Nacht in Venedig van Johann Strauss (1999), Der Zigeunerbaron van
Johann Strauss (2000), ‘Das Land des Lächelns’ van Franz Lehár (2001), Die Csàrdàsfürstin van
Emmerich Kalman (2002), Der Graf von Luxemburg van Franz Lehár (2006), en niet te vergeten, Im
Weissen Rössl van Ralph Benatzky (2008).
In de jaren die volgden bleven wij steevast contact houden met de directie van de Seefestspiele. Zo
vernamen wij enkele weken geleden vanuit Mörbisch en in primeur de programmatie voor volgend
jaar. In juli en augustus 2018 staat de Operette „Gräfin Mariza“ van Emmerich Kálmán op het
programma. En beloofd is beloofd, van zondag 19 t/m zondag 26 augustus 2018 plannen wij een
unieke achtdaagse zomervakantie naar Podersdorf am See (Burgenland), in het gerenoveerde Hotel
Pannonia www.pannonia-hotel.at. Door velen onder u wel gekend.
Omwille van de genomen optie voor de inkomkaarten in Mörbisch en van de hotels (in Mörbisch en
onderweg), is vlug inschrijven een noodzaak en aanbevolen. Een mùst voor elke operetteliefhebber.
Hotelarrangement en programmamogelijkheden: Stijlvol ingerichte kamers, Welness met Sauna en
Infrarotkabine, overdekt zwembad in de tuin, lift, eigen strand aan de Neusiedlersee, begroetingsdrink,
uitgebreid ontbijtbuffet, keuzemenu met salatbuffet.
We verkennen de Neusiedlersee met o.a. het gekende ooievaarsstadje Rust, de hoofdstad van
Burgenland Eisenstadt, wij bezoeken onze vrienden Christa en Rudi Salzl in Illmitz voor een
verzorgde wijndegustatie. Wat dacht u van een Grillparty op de Neusiedlersee? Shoppen in Parndorf,
het grootste winkelcentrum van Burgenland. Vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid tot het bijwonen
van een absolute topper, ‘de Operette „Gräfin Mariza“ van Emmerich Kálmán’ tijdens de
Seefestspiele in Mörbisch am See, ‘het Mekka der Operette’, enz …… Mis dit niet!
Zondag 19 augustus 2018: vertrek aan het Rond punt in Wommelgem, parking achter het fruitkraam,
om 6 uur, we rijden richting Neuburg am Inn (D), avondmaal en overnachting in Hotel Kreuzhuber.
Maandag 20 augustus 2018: via Ober- en Niederösterreich, de Donau en de mooie Wachau (Werelderfgoed) met stop voor middagmaal, reizen we verder naar Podersdorf (Burgenland), 5 nachten.
Zaterdag 25 augustus: de reis gaat verder naar Neuburg am Inn (D), avondmaal en overnachting in
Hotel Kreuzhuber.
Zondag 26 augustus 2018: terugreis en aankomst aan het Rond punt in Wommelgem.
Uitzonderlijke prijs voor deze unieke achtdaagse droomreis: € 785,00 op basis van
tweepersoonskamer. Toeslag éénpersoonskamer: € 93,00, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Inbegrepen: reis met luxe autocar heen en terug Reizen Lauwers n.v., Boechout, autocarmachtiging
nr. A4322, op basis halfpension in de respectievelijke hotels (Duitsland en Podersdorf), ticket voor de
Operette „Gräfin Mariza“ van Emmerich Kálmán’, Grillparty op de Neusiedlersee,drinkgeld reisleiding
en chauffeur.
Niet inbegrepen: toeslag éénpersoonskamer € 93,00, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Inschrijven: eerst aanmelden, liefst zo vlug mogelijk, omwille van de kamerreservaties en de
inkomkaarten voor de Operette, op het secretariaat, tel.: 03-440 88 36 en/of info@austriafreunde.be,
en uw deelname binnen de vier weken bevestigen door storting van een voorschot van € 200,00 per
persoon op de bankrekening van Austria Freunde: BE50 7765 9077 0618 bij Belfius.
Wij kunnen u via DVV een annulatieverzekering aanbieden. Indien u hiervoor interesse hebt, gelieve
samen met het voorschot € 32,00 p.persoon, of € 35,00 p.persoon, voor eenpersoonskamer, te
storten met vermelding ‘+ verzekering’.
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Secretariaat: Domein Green Gardens, Drabstraat 201 b.2 - B-2640 Mortsel (Antwerpen)
Tel.: +32 3 440 88 36 • Gsm: +32 476 500 144 • info@austriafreunde.be • www.austriafreunde.be
Bankrelatie: Belfius, rekeningnr.: BE50 7765 9077 0618

