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Beste leden en vrienden van Austria Freunde,
Uitgerekend op de dag van de stilte deden wij met jullie één van de vier stiltewandelingen van het
Pajottenland: de Mark. Wij gingen van Herne naar Tollembeek, tot bij Urbanus (Schnaps met dank
aan Dirk), en langs de overkant van de Mark terug naar Herne. De eerste kou kon ons niet deren.
In Restaurant de Egelantier kregen wij ’s morgens al lekkere koffie met koeken en ’s avonds wachtte
ons een heerlijk avondmaal. Weeral een geslaagde wandeldag, én bij Austria Freunde, altijd feest !
Zaterdag 24 november, Herfstfeest, was heel speciale avond. De Original Zillertaler stoppen, zij
speelden voor de laatste keer, niet enkel bij Austria Freunde, maar definitief, einde van de Zillertalers.
Dat wilde echter niet zeggen dat onze vrienden het minder goed deden dan de vorige tien keren toen
zij bij ons waren. Het was een mega-succes, om nooit te vergeten, zie de foto’s op FB.
Op pagina 02 van deze brief herhalen wij alle informatie omtrent het ‘Prosit Neujahr 2019’, in Hof
van Reyen, met het Milan Trio. Mis dit niet en schrijf vandaag nog in, de plaatsen zijn beperkt.
Tevens herinneren wij aan de Achtdaagse zomervakantie van zondag 18 tot zondag 25
augustus 2019, met bestemming See/Paznauntal (Tirol) en het prachtige ****Hotel Mallaun.
Uitzonderlijke prijs: € 845,00, op basis van tweepersoonskamer, ¾ pension, toeslag single:
opgelet ! 2-persoonskamer voor alleengebruik als single € 105,00.
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.
Reageer vandaag nog. Raadpleeg uw ledenbrieven van augustus en oktober 2018.
Zondag 19 mei 2019: Zomerfeest bij Austria Freunde met ‘NIEUW’: ‘Tiroler Partymander’.
Primeur voor België. Laat u verrassen door Roland en Dieter (ex-Original Zillertaler), in de Orangerie
van Hof van Reyen, Oudebaan 39, Boechout.
Wij ontvangen u graag op zondag 19 mei om 14 uur, voor een gezellige Tiroler Partymandernamiddag. In de loop van de namiddag bieden wij een taartenbuffet aan.
Bestel nu, de plaatsen zijn beperkt ! Wil je met je vrienden samen zitten aan dezelfde tafel,
bestel en/of reserveer dan ook samen! Zie ook de flyer.
Leden : € 24,00 – niet-leden : € 29,00, inclusief koffie of thee à volonté en taartenbuffet.
Gereserveerde plaatsen. tel.: 03 440 88 36 – 0476 500 144 - info@austriafreunde.be
Per kerende bevestigen door storting op de bankrekening BE50 7765 9077 0618 van Austria Freunde
bij Belfius. Deuren vanaf 13u30 - aanvang 14 u. Enkel kaarten in voorverkoop !
Als bijlage krijgt u het jaarprogramma ‘2019’. Noteer in uw agenda en maak uw keuze.
En tenslotte, blijf uw vereniging steunen door uw lidmaatschap voor 2019 te verlengen !
Op het einde van elk kalenderjaar, en bij het begin van een nieuw werkjaar stellen wij uw financiële
steun zeer op prijs. Daarom vragen wij u vriendelijk het lidgeld 2019 over te schrijven of te storten op
het bankrekeningnummer : BE50 7765 9077 0618 van Austria Freunde, vóór 15 januari 2019 graag.
Voor alleenstaanden vragen wij een lidgeld van € 20,00 per jaar, voor gezinnen (en/of samenwonende
koppels/paren) blijft het lidgeld bepaald op € 25,00 per jaar. En voor wat, hoort wat, zie ons
jaarprogramma 2019! De nieuwe lidkaart wordt met de eerstvolgende ledenbrief opgestuurd.
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en voor het blijvende vertrouwen in Austria Freunde vzw.
Langs deze weg houden wij eraan ieder van u een zalig, vredig en sfeervol Kerstmis toe te wensen,
een aangenaam en prettig eindejaar, een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond Nieuwjaar 2018.

Ein schönes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
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Austria Freunde heet u welkom op het ‘Prosit Neujahr 2019’
in Hof van Reyen, Boechout.
Het Miljan Trio
brengt voor u een waaier van Wiener Musik, operettemelodieën en evergreens.

Tijdens deze gezellige muzikale zondagnamiddag begroeten wij u graag om 14 uur
met een
Aperitief: Schuimwijn & witte wijn & fruitsap, koude & warme hapjes
*.*.*.*.*.*.*.*.*
Drie vissoorten met rivierkreeftencoulis & fijne kruiden
*.*.*.*.*.*.*.*.*
Broccoli roomsoep met gerookte spekreepjes
*.*.*.*.*.*.*.*.*
Gebraden kalfslende “Archiduc”
gefrituurde dennenappeltjes
*.*.*.*.*.*.*.*.*
Huisgemaakte ijstaart met rode vruchten
*.*.*.*.*.*.*.*.*
Koffie & Thee met versnapering
Witte & rode huiswijn, frisdranken en pils incl. tot en met de koffie.
All-in-prijs: € 74,50 - gereserveerde plaatsen.
Praktisch:
Zondag 27 januari 2019, aanvang en aperitief: 14 uur - deuren: 13u45 – einde 19 uur.
Hof van Reyen, Veldkant 14,(Brouwerij), Boechout www.hofvanreyen.be
Info en reservaties:
Secretariaat: tel.: 03-440 88 36 - 0476 500 144 – info@austriafreunde.be.
Vervolgens bevestigen door storting op de bankrekening van Austria Freunde vzw:
BE50 7765 9077 0618, Belfius, vóór 20 december 2018 en/of zolang er plaatsen
beschikbaar zijn.
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