
Bethaniënstraat 21 – B - 2800 Mechelen.            Tel: + 32 15.33.11.03                   Rek.nr. BE 73 0016 0787 8060 

E: haydngenootschap.servus@telenet.be                O.N. 444.110.144              www.oostenrijkverenigingservus.be 

 

 

    
 

 

        
 

 

Mechelen, 20 maart 2023 

Beste leden, 

 

Het lenteconcert “Frühling in Wien” is sinds enkele weken volledig uitverkocht. Het concert heeft een 

duidelijk Oekraïens tintje. Daarom besloten wij om  een 25-tal Oekraïense vluchtelingen, die momenteel 

in de nooddorpen te Mechelen verblijven, op “Frühling in Wien uit te nodigen. Wij hopen hiermee dat 

zij voor een paar uurtjes hun gedachten aan de verschrikkelijke oorlog in hun land kunnen verdringen. 

 

Noteren jullie alvast onze volgende activiteiten? 

 

Zondag 16 april 2023: “stammtisch” vanaf 14.00 uur in de kloosterzaal van O.-L.-Vrouw van 

Hanswijk.  

Voor de kleine honger is er lentesoep en/of een typisch Duitse specialiteit “Streusselkuchen” als dessert.  

 

Zondag 23 april 2023: Trage wegenwandeling in Houtem (Vilvoorde) 

Onze langjarige wandelgidsen, Magda en Fons Op de Beeck, nemen ons mee op een gemoedelijke 

groene wandeling in Houtem en omgeving.  

De wandeling loopt o.a. langs het Monnikshof en de Steenblockhoeve, die dateert uit 1550.  

Vertrek: Sint-Antoniuskerk, Karel Trekelsstraat 41 - Houtem om 14.00 uur. 

Afstand: ong. 8 km (met halfweg-stop). 

 

Zondag 7 mei 2023: “stammtisch” vanaf 14.00 uur in de kloosterzaal van O.-L.-V. van Hanswijk.  

Het wordt een muzikale stammtisch met het Duo “In die Berg Pendler”. Op Hackbrett, Steirische 

Harmonika, Okarina en Gitarre brengen zij vrolijke, vlotte volksmuziek uit de Duitstalige Alpenlanden. 

 

Zondag 21 mei 2023: Wandeling “Den Battelaer” in Mechelen (Battel)) 

Met zijn 33 hectare is Den Battelaer een belangrijk onderdeel van de groene gordel rond Mechelen. 

De echte koekoeksbloem, het moerasvergeet-mij-nietje en een heleboel andere boeiende bloemen en 

planten. De watersnip, bosrietzanger, kleine karekiet en een hele resem andere weide- of watervogels. 

Je vindt ze allemaal in Den Battelaer, annex een oud maar opgewaardeerd overstromingsgebied tussen 

de Zenne en het kanaal Leuven-Dijle, ten westen van de wijk Battel in Mechelen. 

De dijken rond Den Battelaer vormen het perfecte pad voor een wandeling rond het natuurgebied. 

Vertrek: De Batteliek (aan de Leuvense Vaart), Wolverbosstraat 42 - Mechelen om 14.00 uur. 

Afstand: ong. 8 km (met halfweg-stop). 

 

Zondag 2 juli -  13 uur: Servus’ Sommerfest 

Info op de flyer in bijlage. 

 

“Wiener Adventzauber” - unieke 11-daagse verenigingsreis van vrijdag 1 t.e.m. maandag 11 

december naar Wenen (met enkele uitstappen naar onze vrienden in Burgenland)  

De belangstelling voor deze reis overtreft veruit onze verwachtingen. N.a.v. van onze brief in december, 

reageerden heel wat Servusleden en toonden interesse om deel te nemen aan deze nieuwe Adventreis. 

Velen hebben ondertussen ook hun deelname bevestigd.  

Daarom zijn nog slechts enkele kamers vrij. Voor wie nog mee wil, is snel reageren de boodschap!         

Alle info zie ommezijde. 

 

 

Oostenrijkvereniging 

Servus vzw 
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11-daagse verenigingsreis van 1 t.e.m.11 december 2023  naar “Wiener Adventzauber” 
 

Wij maken zowel heen- als terugreis in twee dagen. De heenreis (vrijdag 1 december) met overnachting in 

Regensburg en de terugreis met overnachting op zondagavond 10 december in Nürnberg. 
 

In Regensburg brengen wij de nacht door in Hotel Dock1, aan de rand van het historische centrum. In de mooie 

Regensburger “Altstadt” kunnen die dag verschillende zgn. “Christkindlmarkten” bezocht worden.  

Op dag 2 vervolgen wij onze weg naar Wenen, waar wij in de late namiddag zullen toekomen.  
 

Van zaterdagnamiddag 2 tot zondagmorgen 10 december zullen wij in Hotel Austria Trend Ananas (****) 

verblijven. Dit weliswaar grote hotel straalt nog deels de grandeur uit van Wenen ten tijde van de “Belle Epoque”. 

Het hotel is bijzonder gunstig gelegen. Het metrostation Pilgram bevindt zich in de directe omgeving en brengt u 

in weinige minuten tot in het centrum. Maar ook al wandelend kan men in 15 minuutjes de Wiener Ringstrasse 

bereiken, waar de meeste beroemde gebouwen staan. Nog eens 10 wandelminuutjes later sta je in hartje “Altstadt” 

en vóór de Stephansdom. 

Het hotel ligt ook op korte afstand van de Mariahilferstrasse (shopping) en de onvolprezen culinaire “hotspot” die 

“Naschmarkt” noemt. De hele wereld, wat voeding betreft, ligt bij wijze van spreken aan onze voeten.    
 

Het Hotel Austria Trend Ananas vormt voor acht dagen onze uitvalbasis voor o.m. bezoekjes aan de vele “Christ-

kindlmarkten” die Wenen rijk is en die allen hun eigen specifiek karakter hebben.                                      

Teneinde jullie de geneugten van wat op de diverse Weense “Christkindlmarkten” of op de “Naschmarkt”  aan 

lekkers wordt aangeboden niet te onthouden en jullie zoveel mogelijk vrijheid te geven, opteerden we voor de 

formule 50% kamer met ontbijt en 50% halfpension.  
 

Deze ietwat “andere” reis zal jullie bvb. ook de mogelijkheid bieden om dát belangrijke aspect van Wenen te 

ontdekken, waarvoor er tijdens onze vorige reizen maar weinig tijd overbleef. Hierbij denken wij in de eerste plaats 

aan de sfeervolle Wiener “Beissl” (volksrestaurants), de “urige” volkscafés en de vele traditionele koffiehuizen, 

waarop deze prachtige stad aan de Donau prat gaat. De vele charmes van dergelijke instellingen zullen jullie in 

deze allicht koudere en donkerste, maar zeker ook veruit de gezelligste, tijd van het jaar vast kunnen bekoren.     

Ben je misschien bang dat, bij al dat individualisme, het steeds zo charmante groepsgevoel bij Servus hieronder 

zou kunnen lijden? Wij denken alvast integendeel!  De vele momenten die wij samen zullen zijn, zullen er  alleen 

maar intenser en interessanter op worden.  
                                                                                       

En natuurlijk gaan wij ook dit keer weer vele mooie dingen samen doen. Zo ontdekken wij o.a.  de adventsfeer in 

en rond Schönbrunn en Schloss Laxenburg en in abdijen als Klosterneuburg en Heiligenkreuz, die allen buiten het 

centrum of in het Wienerwald liggen. Enkele kennen wij dan wel van vorige reizen; des temeer lijkt het ons wel 

wat om ze eens in hun mooiste en meest romantische advent- en kerstkleed te kunnen bewonderen. Onze 

Bergkoning-bus brengt er ons comfortabel naar toe.  Natuurlijk maken wij ook diverse kortere uitstappen naar 

plaatsen rond Wenen, waar bijzondere adventsfeer op te snuiven valt. 
 

Ook gaan wij een kijkje nemen hoe onze vrienden in Burgenland hun Pannonische advent beleven. Vergeleken 

met Wenen, komen wij er allicht in een heel andere wereld terecht. Andere dingen blijven dan weer nog voor heel 

even een mysterie, maar wie de vorige reizen van Servus mee beleefde zal zich over het attractieve en 

ontspannende aspect van deze adventreis allicht weinig zorgen maken.     

Jullie merken het: ondanks het rustige karakter van deze reis is de kans eerder klein dat verveling zal toeslaan! 
 

Wij vatten de terugreis aan op zondag 10 december en reizen vanuit Wenen naar Nürnberg. Daar kunnen wij in de 

late namiddag, op de 2e zondag van de advent, de befaamde “Christkindlmarkt” van Nürnberg bezoeken. Ze geldt 

als de mooiste en meest beroemde kerstmarkt ter wereld.  

Maandag 11 december keren wij dan, hopelijk voldaan en met een koffer vol nieuwe ervaringen en indrukken, 

weer terug naar Mechelen. 
 

De richtprijs voor deze 11-daagse reis bedraagt: € 1250 per persoon (single-toeslag € 180).  

Deze prijs op basis van circa 50 % halfpension en 50 % kamer met ontbijt (*) omvat: 

- heen- en terugreis en alle transfers in en rond Wenen, in een luxeautocar van Reizen Bergkoning (Lic. A1325)   

  met verblijf in volgende hotels:                                                                                                                                  

- hotel Dock1 in Regensburg (overnachting tijdens de heenreis)                 

- hotel Best Western Nürnberg City West (overnachting tijdens de terugreis)                                                    

- hotel Austria Trend Ananas (****) in Wenen (8 overnachtingen). 

- Inkomtickets van bezienswaardigheden, adventmarkten of andere activiteiten, zoals bvb. ook enkele advents-    

  concerten, die wij in groep zullen bezoeken. 

 (*) Allicht krijgen wij eerst in een later stadium een beter zicht op een meer gedetailleerd reisprogramma.  

Als dan zou blijken dat, om organisatorische redenen, de verhouding van 50 % halfpension en 50 % kamer met 

ontbijt wijzigt, kan de prijs van de reis, in beide richtingen nog licht worden aangepast. 

 


