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Februari 2019.
Beste leden en vrienden van Austria Freunde,
Zondag 27 januari 2019. Het was weer een fantastisch ‘Prosit Neujahr’, met het Miljan Trio.
Mooie muziek, in drie verschillende formaties, lekker eten, goede bediening, met dank aan Dominique
en Pascal van het Hof van Reyen, uitmuntende sfeer.
De afwezigen hadden weer eens ongelijk, een gemiste kans.
Van zondag 10 tot zondag 17 februari, vertrekt een groep vakantiegangers naar Ehenbichl (Reutte) in
Tirol. Wij wensen de groep veel zon, sneeuw, leuk gezelschap, lekker eten, sportieve
winterwandelingen en een behouden terugreis en –thuiskomst. Reisleiding: Greet Hermans.

Zondag 17 maart 2019 - Averbode, bos en heide en abdij.
Op de kruising tussen Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg ligt het grootste aaneengesloten
natuurgebied. Je kan er urenlang wandelen in uitgestrekte bossen, heiden en graslanden.
Op de grens van Averbode en Laakdal, in de schaduw van de abdij, ligt de toegangspoort tot het
Merodegebied: ‘Afspanning Den Eik’. Hier starten wij vandaag met onze ochtendkoffie.
Wij hebben voor u een prachtige voormiddagwandeling door bos en heide uitgestippeld van ca 6 km.
Tijdens de middagpauze bevinden wij ons terug in Afspanning Den Eik, opgelet ! geen eigen picnic
toegelaten. Wij geven u echter de mogelijkheid om één van volgende suggesties te bestellen:
Verse soep met abdijbrood, méérprijs: € 5,00 of een Abdijplank met kaas, hesp, brood, slaatje,
méérprijs: € 10,00. Opgelet, te vermelden en te betalen bij reservatie en betaling.
Onze namiddagwandeling van ca 6 km voert ons langs de Abdij van Averbode en naar ‘Het Moment’
het nieuwe belevingscentrum van de Abdij van Averbode. Hier kan je binnen de muren van de abdij in
de abdijwinkel genieten (proevertjes) en kiezen en kopen zoals kaas, brood, peperkoek, speculaas en
zoveel meer. En er is ook een abdijcafé waar je het abdijbier (of iets anders) kan consumeren aan
democratische prijzen. Een unieke plek op het kruispunt van de drie provincies, waar het aangenaam
toeven is in de rustgevende omgeving van een abdij. Wij trekken hiervoor een klein uurtje uit en
wandelen verder naar Afspanning Den Eik voor ons avondmaal:
•
•

Stoofvlees op basis van Westmalle dubbel, slaatje, frietjes.
Verwenbordje.

Praktisch : vertrek op zondag 17 maart 2019 om 8u30 uur aan het Rond punt in Wommelgem.
Prijs : € 46,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie
én avondmaal, zoals hierboven beschreven. Opgelet: met vermelding van soep of abdijplank en mits
betaling van het supplement: 5 euro voor soep met brood, 10 euro voor abdijplank, zie hierboven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via info@austriafreunde.be, en bevestigen door
storting van het overeenstemmende bedrag op bankrek. BE50 7765 9077 0618, van Austria Freunde
vóór 24 februari 2019 en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Programma :
• Koffie in Afspanning Den Eik
• Eerste deel wandeling
• Middagpauze in Afspanning Den Eik (opgelet: geen eigen picnic!)
• Tweede deel wandeling
• Avondmaal in Afspanning Den Eik
• Terug naar Antwerpen.
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Noteer: zondag 28 april, wandelen in Lennik en Gaasbeek, meer nieuws volgt.
Zondag 19 mei 2019
in de Orangerie van Hof van Reyen, Oudebaan 39, Boechout.
Wij ontvangen u graag om 14 uur
voor een gezellige Partymander - namiddag.
Samen luiden wij de zomer in.
In de loop van de namiddag bieden wij u een Taartenbuffet aan.
Bestel nu, de plaatsen zijn beperkt, zie ook de flyer !
Wil je met je vrienden samen zitten aan dezelfde tafel,
bestel en/of reserveer dan ook samen!
Leden : € 24,00 – niet-leden : € 29,00
inclusief koffie of thee en taartenbuffet.
Gereserveerde plaatsen.
tel.: 03 440 88 36 – 0476 500 144 - info@austriafreunde.be
Per kerende bevestigen door storting op de bankrekening van
Austria Freunde vzw : BE50 7765 9077 0618
Deuren vanaf 13u30 - aanvang 14 u.
Enkel kaarten in voorverkoop !
Om praktische redenen worden de kaarten vier weken op voorhand opgestuurd.

Er zijn nog plaatsen voor de mooie zomergroepsreis naar See/Paznauntal,
raadpleeg vorige brieven.
De vergeetachtigen herinneren wij hierbij aan onze vorige brief m.b.t. het lidgeld. Als u ons in 2019 wilt
blijven steunen, vragen wij u vriendelijk het lidgeld 2019 over te schrijven op het rekeningnummer
BE50 7765 9077 0618 van Austria Freunde. Alleenstaanden: € 20,00 per jaar, gezinnen (en/of
koppels/paren) € 25,00 per jaar. Wij danken hierbij alle leden voor de steun en voor het vertrouwen in
Austria Freunde vzw. De nieuwe lidkaart 2019 sturen wij alvast als bijlage met deze brief.
Op pagina 03 sturen wij alle info mbt het wandelweekend (zie jaarprogramma) van 25 t/m 27 oktober
2019 in Leiwen a/d Mosel. Danny en Greet hebben speciaal voor ons en voor u een extra
wandelprogramma voorbereid. Wacht niet tot morgen om in te schrijven, de plaatsen zijn beperkt.
Aandacht:
De Internationale Robert Stolz club België viert dit jaar (2019) haar vijftigste verjaardag.
Langs deze weg houden wij eraan onze collega’s van ganser harte te feliciteren.
Alle activiteiten van 2019 staan dan ook volledig in het teken van dit jubileumjaar.
Eén van de hoogtepunten in dit verjaardagsjaar wordt het drieluik van concerten onder de noemer
‘Wiener Parade XVIII’ 15, 16 en 17 november in de Mechelse Stadsschouwburg.
Ook het ‘Grüsse aus Wien 40’, operetteconcert op 16 en 17 maart in deSingel in Antwerpen en de
activiteiten zoals ‘Prosit Wien’, 28 april en het ‘Wiener Bal’ 13 oktober, beide in Hotel De Basiliek te
Edegem en het ‘Kerst-en Nieuwjaarsdiner’ 15 december in Salons Van Dijck te Mechelen krijgen een
feestlijke gelegenheidsallure mee.
In dit jubileumjaar doet de vereniging IRSCB een bijzondere inspanning om de belangstelling van de
jeugd voor de Weense muziek en het operettegenre aan te wakkeren.
De IRSCB lanceert bovendien een bijzondere herinneringspostzegel en organiseert de vereniging een
reizende filatelistische thematentoonstelling rond de componist Robert Stolz en de vele Europese
verenigingen die zijn gedachtengoed uitdragen.
Wil u meer weten over al deze activteiten? Één adres:
Acaciastraat 10, 2800 Mechelen, irsc@skynet.be – rene.vaneyken@skynet.be – gsm 0477 207691.
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presenteert
Driedaags wandelweekend in Leiwen aan de Mosel
van vrijdag 25 t/m zondag 27 oktober 2019.
Logies ‘Hotel Zummethof’ an der wunderschönen Moselschleifen.
Vrijdag 25 oktober 2019:

vertrek aan het rond punt in Wommelgem om 7u30 stipt met luxe-autocar Reizen Lauwers, Boechout,
autocarmachtiging nr.A4322, met directe bestemming Leiwen, Hotel Zummethof an der
wunderschönen Moselschleifen, waar voor iedereen een ‘Winzerbrotzeitteller’ te wachten staat,
inbegrepen in de prijs.
Kamerindeling.
Na de middag: wandeling, deel één van de “Moselachter”, een stuk van de nieuwe
‘Moselseitensprung’, vertrekkend aan het hotel, en aankomst aan het hotel.
Avondmaal.

Zaterdag 26 oktober 2019:

Vanaf 8 uur, uitgebreid ontbijt.
Met de bus naar Piesport (ca 20 km). We wandelen naar Minheim langs de Mosellorely, ca 2 uur.
Middagmaal in restaurant ‘Moselpanorama’ in Piesport. inbegrepen in de prijs.
Na de middag: de bus brengt ons naar Neumagen-Drohn, het oudste wijndorp van Duitsland. We
wandelen door het bos naar Trittenheim. Laatste stukje met de bus naar het hotel, ‘Kaffee und
Kuchen’ in het hotel.
Avondmaal, gevolgd van ‘gemütliche’ dans- en muziekavond met Hausmusiker/Alleinunterhalter.
Wij zetten de klok één uurtje terug en kunnen dus een uurtje langer slapen !

Zondag 27 oktober 2019:

Vanaf 8 uur, uitgebreid ontbijt.
Wandeling, deel twee van de “Moselachter”, een stuk van de nieuwe ‘Moselseitensprung’, vertrekkend
en aankomst aan het hotel.
Middagmaal in Hotel Zummethof, ‘Ofenfrische Schweinshax’n mit Kappes Teerdich’, specialiteit v/d
streek.
Terugreis en aankomst aan het rond punt in Wommelgem rond 18 uur.

Hotelarrangement:

Alle kamers met douche/W.C., TV. Uitgebreid ontbijtbuffet, welkomdrink, 3-gangen avondmenu.
Zaterdagavond dans met live muziek, gezellig samenzijn.
Prachtige wandelingen, door Danny en Greet speciaal voor ons Austria Freunde voorbereid.
Een nieuwe omgeving, een andere kijk op de Mosel en zo de OberMosel leren ontdekken.

Prijs: € 265,00 volpension.

Inbegrepen in de prijs: reis met luxe-autocar heen en terug. Logies op basis volpension, twee nachten,
drie dagen, in Hotel Zummethof in Leiwen. Alle maaltijden vanaf de eerste dag ‘s middags t/m de
derde dag ’s middags, het programma zoals hierboven beschreven, verplaatsingen, geleide
wandelingen, drinkgeld chauffeur, ongevallenverzekering voor drie dagen.

Niet inbegrepen: toeslag éénpersoonskamer: € 20,00.

Inschrijven: telefonisch op het secretariaat: 03-440 88 36 of via e-mail: info@austriafreunde.be

zolang er plaatsen en/of kamers beschikbaar zijn, opgelet er kunnen slechts 40 personen mee. Zorg
dat je erbij bent!
Vervolgens bevestigen door storting van een voorschot van € 100.00 per persoon op de bankrekening
van Austria Freunde: BE50 7765 9077 0618, binnen de vier weken.
Uw adres aan de Römische Weinstrasse:
Hotel Zummethof, Familie Robert, Panoramaweg 1-3, D-54230 Leiwen/Mosel.
Tel.: 0049 6507-93550 – www.hotel-zummethof.de - info@hotel-zummethof.de
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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

