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Terugblik nieuwjaarsreceptie  

 
 

De nieuwjaarsreceptie in Hotel Stefanie werd een nieuwjaars-
feest. Dit jaar kwam er geen uitnodiging van de ambassade 
en dus besloot het bestuur zelf de organisatie ter hand te 
nemen. De keuze voor de locatie viel op Hotel Stefanie aan 
de Taborstraße. Dit hotel is het oudste hotel in Wenen. Tot 
1881 stond het hotel bekend onder de naam Hotel Weiße 
Rose, maar naar aanleiding van het huwelijk van kroonprins 
Rudolf van Oostenrijk met prinses Stefanie van België, werd 
de naam veranderd in Hotel Stefanie. De gasten werden wel-
kom geheten door de bestuursleden en kregen een sekt of 
ander drankje aangeboden. Het personeel bleef rondgaan 
met volle dienbladen, zodat de gasten een uur lang alle soor-
ten sekt konden proeven. Om 20.00 uur nam de voorzitter het 
woord en wenste alle aanwezigen een liefdevol, succesvol en 
gezond 2014. Er werd teruggekeken naar 2013, wat voor de 
vereniging een bijzonder jaar was. Vooral het jubileumfeest 
aan boord van de MS Admiral Tegetthoff staat nog vers in het 
geheugen.  
 
 
De start van 2014 was voor de vereniging al heel bijzonder. 
Op 1 januari werd de nieuwe website gelanceerd. Bestuurslid 
en nu ook webmaster Martin van der Heydt had er maanden 

 
 
 
 
 

lang aan gewerkt en werd nu in het zonnetje gezet. Het is de 
bedoeling dat de website gaat uitgroeien tot een  
bron van informatie voor leden en niet-leden. Een van de 
nieuwe activiteiten dit jaar is het oranjebal in mei. Om de gas-
ten vast enthousiast te maken werd er een dansdemonstratie 
gegeven. Elisabeth kondigde het danspaar Marijke en Karel 
Slijkhuis aan, die beide in de A-klasse Latijns Amerikaans 
paardansen dansen en met een formatieteam al meerdere 
malen Oostenrijks Staatsmeister (kampioen) zijn geworden. 
Ze toonden 6 dansen die op Weense bals veel gedanst wor-
den. De dansdemonstratie was echt spectaculair. 
 
Goochelaar Boban, die ook bij het jubileumfeest aanwezig 
was, zorgde weer voor verrassende optredens. Al stond je er 
bovenop, dan nog was niet te zien hoe hij het keer op keer 
weer voor elkaar kreeg de meest bizarre trucs te doen. 
 
Om 20.30 uur werd het buffet geopend en kon iedereen ge-
nieten van het heerlijke eten. De oliebollen, die als onderdeel 
van het dessert geserveerd werden, waren wat klein uitgeval-
len, maar smaakten prima. DJ Martijn Sack zorgde er de rest 
van de avond voor dat de stemming er goed in kwam en de 
dansvloer zich vulde. Al met al een geslaagd feest! 

Nieuwsbrief februari 2014 



10 mei 2014 

Oranjebal 
 

Naar Oostenrijks voorbeeld orga-

niseren we een echt bal. Op deze 

manier willen we de beide culturen 

bij elkaar brengen.  

Geen danservaring?  

Geen probleem. Het gaat om de 

gezelligheid. 

In Wenen kunt u overal terecht 

voor danscursussen. 

Geen galajurk of rokkostuum?  

Geen probleem. U heeft vast wel 

iets geschikts in de kast hangen. 

Maar geen spijkerbroek! 

Bij ons geen galajurk of rokkostuum 
verplicht, maar mag wel! 

Kijk, zo kan je ook bitterballen serveren!  Dank Hotel Stefanie!   

Woensdag 5 februari 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 6 februari 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Nederlandse muziek, Grolsch, 

Frikandellen, patatjes oorlog 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Woensdag 5 maart 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 6 maart 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Zondag 30 maart   

Aanvang: 13.00 uur 

(let op gewijzigde datum) 

Algemene Ledenvergadering 

Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Zaterdag 10 mei Oranjebal 
Hotel Stefanie 

Taborstraße 12, 1020 Wenen 

 

 

 

Dansles? 

Bij voldoende belangstelling organi-

seren we een aantal danslessen in  

maart en april bij  

Tanzschule Stanek, 1010 Wien. 

Aanmelden en info:  

 

rianne@nlvwenen.at 

Of bellen naar 0699-10343623 

Agenda 


