vzw

Augustus 2018.

Beste leden en vrienden van Austria Freunde,
Zondag 10 juni 2018, zomerfeest bij Austria Freunde, een nooit gezien succes met ‘AlpenFever’ in
het geliefde en gewaardeerde Hof van Reyen. Een schot in de roos was het heerlijke taartenbuffet om
U tegen te zeggen, met dank aan de directie én het personeel van HvR.
Op zondag 24 juni konden weer een grote groep wandelaars genieten van een prachtige, zij het nogal
zware wandeling in Zonhoven. Zowel de afhakers in voor- en/of namiddag, als de moedigen die het
volledige traject (14,50 km) trotseerden, kwamen ruim aan hun trekken. Ook de ochtendkoffie en het
avondmaal in Taverne Relax, werd door iedereen gesmaakt. Weeral een succesrijke dag dus.
Van zondag 19 tot zondag 26 augustus a.s. beleven wij samen met jullie (45 deelnemers) een unieke
zomervakantie in Podersdorf am Neusiedlersee (Burgenland) met als hoogtepunt het bijwonen van de
romantische operette ‘Gräfin Mariza’ in Mörbisch. Het podium is voor de gelegenheid omgebouwd tot
een grote viool, de grootste van de wereld: 45 meter lang en 14 meter hoog op het grootste
operettenpodium van de wereld. De deelnemers krijgen bij deze brief het volledige programma.
Zondag 9 september 2018 (herinnering, raadpleeg vorige brief aub.)
Al wandelend van Wenduine naar ‘das Fest der Schlager- und Voksmusik in Blankenberge
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via info@austriafreunde.be, en bevestigen door
storting van het overeenstemmende bedrag op bankrekening BE50 7765 9077 0618, van Austria
Freunde vóór 10 augustus en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Aandacht! Omwille van diverse praktische obstakels zijn we genoodzaakt de wandeling naar
Tremelo te cancelen.
Zondag 28 oktober 2018
Een spiksplinternieuwe wandeling langs ‘de Mark’ in het Pajottenland.
Het wandelnetwerk Pajottenland, in 2015 verkozen tot ‘Wandelroute van het Jaar’, heeft nu een
spiksplinternieuwe wandeling, die in mei van dit jaar voor de eerste keer werd ingelopen, aan het
wandelnetwerk toegevoegd. Het nieuwe traject loopt van Galmaarden naar Herne, of omgekeerd, en
volgt kwasie de hele tijd de loop van ‘de Mark’, diep in het Pajottenland dus.
‘De Mark’ (Marcq in het Frans) is een zijrivier van de Dender, en ontspringt in het bos op de grens
tussen de Henegouwse gemeente Opzullik en Edingen. Tijdens het eerste deel van deze lange
wandeling volgen we een heel eind dit riviertje. Onderweg passeren we de Heetveldemolen op de
Mark, die al graan maalt sinds 1440. De huidige watermolen kwam er in 1949 toen het oude gebouw
grondig werd herbouwd. Tot in 1996 werd hier nog beroepsmatig gemaald; ook vandaag is de
Heetveldemolen nog maalvaardig. Het is de enige actieve watermolen in de streek.
Ons traditioneel tasje koffie, zal klaar staan in ‘de Eglantier’ in Herne. De bus brengt ons vervolgens
naar Galmaarden. Van hieruit wandelen we in één stuk door, ca 9 km naar Herne.
Onderweg genieten we van de mooie vergezichten, en laten wij ons verrassen……
In Herne tenslotte staat in Taverne-Restaurant de Egelantier volgend avondmaal voor ons klaar:
Soepje van de dag
Mechelse Koekoek met sausje van dragon – Seizoengroenten en mini-rösti
Huisgemaakt roomijs.
Praktisch : vertrek op zondag 28 oktober 2018 om 9u00 aan het Rond Punt in Wommelgem, met 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 15 oktober 2018, en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
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Programma :
• Koffie in de Eglantier in Herne
• Wandeling ‘de Mark’, ca 9 km
• Namiddag/avondmaal in de Egelantier in Herne
•
Terug naar Antwerpen.
Zaterdag 20 oktober, zaal “De Loods”, Douaneplein, Mechelen:
120 jaar Koninklijke Fanfare de Vrolijke Vrienden.
Optreden van Musikkapelle Huben/Ötztal & d’Huebar Böhmische Muzikanten.
Deuren 19 u, aanvang 20 u, inkom € 15,00.
Info & kaarten: Holemans Luc, 0496 976 924 – e-mail: lucholemans1@hotmail.com.

Zaterdag 24 november 2018
Schöne Grüsse aus dem Zillertal met de Original Zillertaler,
in de Orangerie van Hof van Reyen, Oudebaan 39, Boechout,
raadpleeg de flyer !
Van zondag 10 tot zondag 17 februari 2019
Achtdaagse wintervakantie in Ehenbichl (Reutte),
(herinnering).
Tijdens het winterseizoen 2018-2019, bieden wij de negenentwintigste editie van een wintervakantie
onder vrienden aan. Op algemene aanvraag en omwille van het grote succes dit jaar (2018), hebben
wij andermaal voor Tirol gekozen, meer bepaald Ehenbichl (Reutte).
Ehenbichl, aan de Lech gelegen, heeft met zijn uitstekende ligging zeer veel te bieden. Ideaal voor
een wandelingen naar idyllische plaatsen aan het begin van het mooie Lechtal.
Puur natuur, op en top Tirol ! het kan alleen maar positief zijn.
We stationeren ons een week in het gastvrije Familiehotel Maximilian bij de Familie Koch
www.hotelmaximilian.at gewaardeerd om de uitstekende regionale en Oostenrijkse keuken.
Een blij weerzien met de Familie Koch, 20 jaar na datum, de winterreis in januari 1999.
Dè ideale gelegenheid dus om vandaag nog te reageren op dit aanbod met een totaal nieuw
programma. Austria Freunde kiest daarbij steeds voor de beste hotels, in het belang van haar leden.
Zondag 10 februari 2019: vertrek aan het rond punt te Wommelgem, parking achter de fruitwinkel, om
6 uur, met luxeautocar Reizen Lauwers, Boechout, autocarmachtiging nr. A4322.
Zondag 17 februari 2019: terugreis en aankomst aan het rond punt te Wommelgem tussen 21 en 22 u.
Hotelarrangement en programmamogelijkheden:
Alle kamers met douche of bad, WC, flat-TV, telefoon, wifi. Lift, hotelbar en Stube met leeshoek.
Uitgebreid ontbijtbuffet met regionale producten, halfpension met 3-gangen keuzemenu, saladebuffet,
1x fondue avond, 1x Tiroler Bauernbuffet met Volks- en dansmusik.
Gratis Sauna/dampbad, infrarotkabine.
Op het programma o.a. zorgvuldig uitgestippelde natuurwandelingen, bezoek aan highline 179, de
langste hangbrug van de wereld met museum, Pferdenschlittenfahrt, Eisstockschiessen met
Glühwein, Laternenwanderung, Schneeschuhwanderung, winkelen in Reutte.
Prijs: € 790,00 per persoon op basis van tweepersoonskamer.
Inbegrepen: reis met luxe autocar heen en terug (Reizen Lauwers, Boechout), half-pension in
Hotel Maximilian, Ehenbichl, met alle faciliteiten zoals beschreven, drinkgeld reisleiding en chauffeur.
Niet inbegrepen: toeslag éénpersoonskamer: € 70,00, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Inschrijven: aanmelden op het secretariaat, tel.: 03-440.88.36 - info@austriafreunde.be.
Vervolgens uw deelname bevestigen door storting van een voorschot van € 200,00 per persoon, op
de bankrekening van Austria Freunde, BE50 7765 9077 0618 (bij Belfius), opgelet! voor 31
augustus a.s. Haast u, wacht niet tot morgen, de plaatsen zijn immers beperkt! Reageer nu !
Wij kunnen u via DVV een annulatieverzekering aanbieden. Indien u hiervoor interesse hebt, gelieve
samen met het voorschot € 31,50 p.p. of € 34,50 p.p. te storten met vermelding ‘+ verzekering’.
Hotel Maximilan, Familie Koch, A- 6600 Ehenbichl/Reutte – www.hotelmaximilian.at
Reisleiding : Greet Hermans.
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Presenteert
Achtdaagse zomervakantie ‘in See /Paznauntal (Tirol)

van zondag 18 tot zondag 25 augustus 2019.
Om de traditie van onze succesvolle zomervakanties verder te zetten, kunnen wij u weeral een nieuwe
bestemming aanbieden, meer bepaald in het westen van Tirol, een streek waar we in groep nog niet
geweest zijn, het Paznauntal, een ligging met heel veel mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving.
Voor de logies stationeren we ons in het uitzonderlijke mooie****Hotel Mallaun in See www.hotelmallaun.at, omgeven door een majestueuze bergwereld. Hier heb je letterlijk alles wat nodig is voor
een ontspannende vakantie. Mooie ruime kamers, alle met balkon, bad/douche/wc, haardroger, SatTv, safe, gratis wifi, een verfijnde keuken met internationale gerechten, hallenbad, Wellness, lift, enz.
een familiehotel in het centrum van See.
En verder:
• Dagelijks:
o Schlemmer Frühstück
o In de namiddag kleine hapjes en gebak van het huis, ¾ pension dus
o ’s Avonds 4-gangen keuze menu (keuze uit drie menus)
o Salade- of dessertenbuffet.
• 1x per week:
o Welkomsdrink
o Grillavond met muziek
o Bauernbuffet
o Filmavond
o Avond-dorpswandeling met ‘Laternen’ met de chef, aansluitend Schnaps
• Tevens inclusief:
o De Silvretta –Card all inclusive. Met deze kaart maak je gratis gebruik van alle
bergbanen in het Paznauntal en de lijnbus van Landeck tot de Silvretta Bielerhöhe
o De Schmugglertour van Ischgl, boven Zwitsers tolgebied, tot de tolvrije Samnaunzone via de dubbele gondel voor 180 personen.
• En natuurlijk: een zorgvuldig voorbereid programma, eigen aan Austria Freunde, o.m.
wandelen en mogelijke uitstappen, zoals de Silvretta Hochalpenstrasse, Galtür, het mooie
Paznauntal. Iedereen kan mee, jong en oud, minder jong en minder oud. Een ideale reden
dus om vandaag nog te reageren op dit aanbod.
Zondag 18 augustus 2019: vertrek aan het rond punt in Wommelgem om 6 uur, met luxeautocar
Reizen Lauwers, Boechout, autocarmachtiging nr. A4322.
Zondag 25 augustus 2019: terugreis en aankomst in Wommelgem tussen 21 en 22 uur.
Uitzonderlijke prijs: € 845,00, op basis van tweepersoonskamer, ¾ pension, toeslag single:
opgelet ! 2-persoonskamer voor alleengebruik als single € 105,00.
Wij kunnen u via DVV een annulatieverzekering aanbieden. Indien u hiervoor interesse hebt, gelieve
samen met het voorschot € 34,00 p.p. of € 38,00 voor single te storten met vermelding ‘+verzekering’.
Inschrijven: op het secretariaat, tel.: 03-440.88.36 - info@austriafreunde.be. Vervolgens binnen de
vier weken uw deelname bevestigen door storting van een voorschot van € 200,00 per persoon, op de
bankrekening van Austria Freunde, BE50 7765 9077 0618.
Haast u, wacht niet tot morgen, de plaatsen in de bus én in het ****Hotel Mallaun zijn beperkt!
Pag. 03
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) IBAN : BE50 7765 9077 0618 – BIC (SWIFT code) : GKCCBEBB - BTW BE 432 307 026.

