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Beste leden en vrienden van Austria Freunde,
Van zondag 19 tot zondag 26 augustus a.s. beleefden wij samen met jullie (43 deelnemers) een
unieke zomervakantie in Podersdorf am Neusiedlersee (Burgenland) met als hoogtepunt het bijwonen
van de romantische operette ‘Gräfin Mariza’ in Mörbisch. Het podium was 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. En of het zomer was? Wij hebben er met z’n allen van
genoten. Geniet mee via deze mooie fotoreportage, met dank aan Greet Hermans.

https://myalbum.com/album/TNF2vIAqLwOs
Zondag 9 september 2018 wandelden wij van Wenduine, via het overzetbootje, naar het succesvolle
‘das Fest der Schlager- und Voksmusik’ in Blankenberge. Het heerlijke middagmaal in de ‘Floreal’
in Blankenberge, en het daaropvolgende zeer geslaagde concert, één en al ambiance, waren
voltreffers, een succes om U tegen te zeggen. En ….. voor herhaling vatbaar.
Herinnering ! Zondag 28 oktober 2018
Een spiksplinternieuwe wandeling langs ‘de Mark’ in het Pajottenland.
Praktisch : vertrek op zondag 28 oktober 2018 om 9u00, OPGELET WINTERUUR ! 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 zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Voor meer info, raadpleeg vorige brief.
Herinnering !

“Schöne Grüsse aus dem Zillertal”
Zaterdag 24 november 2018 : Herfstfeest met de Original Zillertaler
in de Orangerie van Hof van Reyen, Oudebaan 39, Boechout.
Wij ontvangen u graag op zaterdag 24 november 2018 om 19 uur voor een aperitief.
Daarna bieden wij u ‘Sauerkraut mit Speck, Wurst und Kartoffelpuree‘ aan.
In de late uurtjes is er een snack te verkrijgen aan democratische prijs.
Bestel nu, de plaatsen zijn beperkt !
Wil je met je vrienden samen zitten aan dezelfde tafel, bestel en/of reserveer dan ook samen!
Leden : € 35,00 – niet-leden : € 39,00
inclusief apero en ‘Sauerkraut mit Speck, Wurst und Kartoffelpuree’.
Gereserveerde plaatsen, zie ook de flyer.
tel.: 03 440 88 36 – 0476 500 144 - info@austriafreunde.be
Bevestigen door storting op de bankrekening van Austria Freunde vzw : BE50 7765 9077 0618
Deuren vanaf 18u30 - aanvang 19 uur. Enkel kaarten in voorverkoop.
Op pagina 03 van deze brief geven 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.
Op pagina 02 van deze brief, herinneren wij aan de zomergroepsreis in augustus 2019, met
bestemming See im Paznauntal en het prachtige ****Hotel Mallaun. Reageer vandaag nog.
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