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April 2018.

Beste leden en vrienden van Austria Freunde,
Het was weer een geslaagde dag, zondag 4 maart, de wandeling van Vlaams Brabant naar OostVlaanderen, met de Faluintjes. Onze speciale engelbewaarder zorgde ervoor dat we op één dag na
gevrijwaard bleven van extreme koude, sneeuw en ijzel…. Ja, zelfs de zon was van de partij met op
de middag een temperatuur van ca 10 à 12 graden.
De koffie à volonté ’s morgens met een Aalsterse vlaai smaakte overheerlijk. Na het eerste
wandelgedeelte kwam de soep met brood op het juiste moment, en ook de bierdegustatie,
voorafgegaan door een sympathieke dia-reportage, na het tweede wandeltraject, was een schot in de
roos. Als klap op de vuurpijl volgde een driegangenmenu door iedereen gesmaakt.
ste

Van zondag 18 maart, exact op de 42 verjaardag van Austria Freunde, tot zondag 25 maart
beleefden weer een enthousiaste groep Austria Freunde een zeer geslaagde wintervakantie olv Greet
Hermans in Pertisau en omgeving.
Heel veel sneeuw, zon, een uitstekend hotel Karlwirt, een goed gezelschap, lekker eten en drinken,
wat wil je nog meer. Het waren allemaal tevreden en lachende gezichten bij aankomst op die eerste
dag van het zomeruur, zondag 25 maart.
Zondag 15 april 2018, wij wandelen in de Getevallei -‘het Vinne’, in Zoutleeuw.

Zondag 10 juni 2018, zomerfeest bij Austria Freunde.
Laat u verrassen door de enige échte ‘AlpenFever-Sound’! in de Orangerie van Hof van Reyen,
Boechout, zie flyer als bijlage. Betaalde kaarten sturen wij als bijlage met deze brief (via de post).

Zondag 24 juni 2018, wandelen in het Nationaal Park Hoge Kempen.
De wandeling van vandaag herinnert ons aan juni 2016, wij ontdekten echter een nieuw en ander
traject met akkers, eiken-berkenbosjes, dood hout, vijvers en vennen en verschillende plantensoorten.
Bovendien zorgt het gevarieerd landschap voor een aangename afwisseling tijdens het wandelen.
Ons tasje koffie met koek staat klaar in de Taverne Relax in Zonhoven bij onze vrienden Eric en
Marleen. Van hieruit vertrekt ook de wandeling door bos en hei en natuur, de Holsteenbron, variatie
troef. Onze meegebrachte picknick gebruiken we op het terras en/of in de cafetaria van de Camping
Holsteenbron, diverse bieren, warme en koude dranken naar ieders wens.
Na deze middagpauze gaat onze wandeling verder langs heide, bos en vennen.
Voor het avondeten worden we terug verwacht in Taverne Relax met volgend menu:
Verse dagsoep
Kip met appelmoes, kroketten en een slaatje
Koffie.
Praktisch : vertrek op zondag 24 juni 2018 om 8 uur 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
en avondmaal Taverne Relax, zoals hierboven 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 12 juni 2018, en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Zondag 9 september 2018, met Austria Freunde al wandelend van Wenduine naar
Blankenberge voor het concert: Das Fest der Schlager- und Volksmusik’ met Rudy Giovannini, Die
Schäfer, Angela Wiedl, Alex Pezzei. Richtprijs: € 89,00, inclusief ochtendkoffie, middagmaal en
concert-ticket. Iedereen kan mee, ook niet-wandelaars. Meer nieuws hierover in onze volgende brief.
Pag. 01

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018
Heerlijk wandelen in de Oostkantons, het meer van Butgenbach.
De Oostkantons bevinden zich in het hartje van het Europees Kultuurlandschap ‘Eifel-Ardennen’, een
uniek wandelland van het Belgisch-Duits-Nederlands drielandenpunt in het Noorden tot het BelgischDuits-Luxemburgisch drielandenpunt in het Zuiden.
Het meer van Butgenbach wordt ook wel eens het Meer van het Hoge Noorden genoemd.
Diep in de Oostkantons klinkt nog de lokroep van het avontuur; hier vormen de paden de ziel van het
land. De weg die langs de oevers voert toont de natuur in al zijn ongerepte pracht. Een leuk
knuppelpaadje leidt ons naar het natuurreservaat van de Holzwarche. Een zeldzaam voorbeeld van
een maalweide die zich maar vanaf een hoogte van 500 meter kan ontwikkelen. Er gedijen alpiene
planten zoals bergvenkel en zwart knoopkruid.
Wij rijden naar Wirtzfeld waar in het Sporthotel, ‘de Wandelherberg in het hart van de Euregio’,
een lekker ontbijt met koffie/thee, fruitsap, koffiekoek voor ons klaar staat. Het Sporthotel hier in
Wirtzfeld leek ons het ideale uitgangspunt, van hieruit vertrekt ook onze eerste wandeling richting het
Meer van Butgenbach.
Het einde van de wandeling brengt ons terug naar het Sporthotel in Wirtzfeld waar de tafels gedekt
staan voor een overheerlijk menu:
•
•
•

Bordje Ardeense pastei, Ardeense ham, salade, uitjes, geraspte worteltjes, luikse siroop,
veenbessen
Kipfilet in peperroomsaus met wortelstampot, spinaziestampot, een peertje in zoetzure saus,
een appeltje uit de oven, en rode kool
Dame blanche

Overnachting.
Ook op dag twee worden we verwend met een uitgebreid ontbijt.
De wandeling van vandaag gaat naar Wirtzfeld-Büllingen.
Even na de middag staat weeral een heerlijk driegangenmenu voor ons klaar.
•
•
•

Minestronesoep
Bouchée à la reine, salade (tomaten, komkommer, dressing) frietjes
Fruityoghurt.

Tevreden en voldaan keren we terug richting Antwerpen (Wommelgem).
Praktisch: vertrek op zondag 20 oktober 2018 om 7 uur stipt aan het rond punt in Wommelgem met
luxe autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 145,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, 2 x ontbijt, 1
x avondmaal, 1 x middaglunch, zoals hierboven beschreven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, of via e-mail (info@austriafreunde.be), en bevestigen door storting van
een voorschot van € 50,00 op de bankrekening van Austria Freunde BE50 7765 9077 0618, vóór 30
april 2018, en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Zaterdag 24 november 2018, Schöne Grüsse aus dem Zillertal, herfstfeest bij
Austria Freunde. Meer nieuws in onze volgende editie.
Noteer in uw agenda: zaterdag 28 juli 2018, Tirolerfest Eupen. Südtiroler Heimatabend, 20 uur.
Optreden van ‘Die Ladiner & Nicol Stuffer’, ‘Vincent & Fernando’, ‘Rosanna Rocci’, ’Schlern Sextett’,
Garner Schuhplattler, Musikkapelle Kiens. Kaarten in voorverkoop: € 30,00, kassa: € 35,00.
Zondag 29 juli, 11u30, Frühschoppen, inkom: € 5,00. Warm aanbevolen.

Secretariaat: Domein Green Gardens, Drabstraat 201 b.2 - B-2640 Mortsel (Antwerpen)
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