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Van de voorzitter 

Oost, west, paasbest. Wenen is er klaar voor. In de stad is het weer genieten op de 

diverse paasmarkten, vooral als het zonnetje ook nog mee wil werken. We hebben 

al hele mooie dagen gehad en dat doet ons verlangen naar nog meer. In onze tuin 

bloeit de forsythia al prachtig geel en zitten de seringenbomen vol knoppen. Nog 

even en de natuur barst weer open met nieuwe energie, waaruit we volop mogen 

tanken. 

Op 15 maart hielden we onze jaarlijks Algemene Ledenvergadering.   We mogen 

terugzien op een succesvol 2014. Het bestuur nam afscheid van Albert Pappen-

heim, die na vele jaren bestuurswerk zich nu gaat inzetten voor ander vrijwilligers-

werk. Hartelijk dank Albert voor wat je voor de Nederlandse Vereniging hebt ge-

daan.  

En, we hebben weer zin in een feest! Dit keer geen Oranjebal, maar een spetterend 

feest met een top artiest! Meld je op tijd aan, want vol is vol! Na aanmelding ont-

vang je een persoonlijke toegangscode. Ook dit jaar organiseren we weer een tom-

bola met mooie prijzen. Laten we het Badeschiff oranje kleuren! 

Rianne Rits 

Bestuurslid iets voor jou? 

Vind je het belangrijk  dat er een vereni-

ging is die een sociaal netwerk biedt 

waarin onze taal en cultuur leeft? 

Wil je je inzetten voor de Nederlandse 

Vereniging? 

Vind je het leuk om activiteiten te helpen 

organiseren? 

Wil je deel uitmaken van een enthou-

siast team? 

Dat zou super zijn!! 

Meld je dan aan bij het bestuur.  

Bestuur@nlvwenen.at 



♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫ 

Woensdag 1 april 

Aanvang: 15.00 uur 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 2 april 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Vrijdag 24 april 

Aanvang: 19.30 uur 

 Oranjefeest 

Badeschiff Wien 

Live Muziek: Carl Avory    DJ: Martijn 

Maandag 27 april 

Vanaf 16.00 uur 

Viering Koningsdag  

Café Pointers 

 

Woensdag 6 mei 

Aanvang: 15.00 uur 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 7 mei 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

 

Vrijdag 8 mei 

Verzamelen 17.30 uur in de hal 
U4  station Heiligenstadt 

 

Wijnfeest Cobenzl 

Nieuwe wijnen van Cobenzl proeven begeleid 
door hapjes en rondleidingen. 

Aanmelden: frits.wittgrefe@gmail.com 

 

Agenda 

 
Bijzondere aanbieding  

Wens Travel is een tour-operator uit Nederland en zij organiseren concertreizen 

voor Amerikaanse orkesten door Europa. Een zeer hoogstaand orkest uit Milwau-

kee USA zal in Wenen optredens verzorgen in de MuTh Concertzaal (30 juni) en in 

de grote zaal van het Musikverein (2 juli). 

Voor Nederlanders in Wenen is er een bijzondere aanbieding!  

Het concert in de MuTh Concertzaal op 30 juni kunt u geheel gratis bezoeken. Het 

concert in het Musikverein op 2 juli kunt u voor slechts 10 euro per kaart (goede 

plaatsen! normaal gesproken zijn deze kaarten tussen de 35-45 euro) bezoeken.  

Voor beide concerten kunt u zich aanmelden. Entreekaarten worden dan op uw 

naam gereserveerd. U kunt de kaarten op de concertdatum afhalen en betalen  

(Musikverein) . 

Aanmelden tot 1 mei via rianne@nlvwenen.at of bellen naar 0699-10343623. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wens Travel organiseert nog meer 

concertreizen.   

Gratis entree bij de volgende  

concerten: 

 

Zondag 5 april 

Peterskirche  

15.00 uur 

North Sydney HS Girls Choir 

 

Zondag 5 april 

Schönbrunn Orangerie 

15.00 uur 

Grosse Point HS 

Wiekipedia 

 

Bevlogen Zeewoldenaar (76) legt alle 

molens van Nederland vast 

 

 

 

 

 

 

Als klein kind was Ton de Wijze (76) uit 

Zeewolde al verzot op molens. Pas na 

zijn pensionering begon hij met het foto-

graferen van de ruim 1260 nog werkende 

wind- en waterradmolens in ons land. 

Vijftien jaar later en zo’n 60.000 kilome-

ter verder resulteert dat nu in de grootste 

molendatabase van ons land. Een soort 

’wiekipedia’. Met echtgenote Tonnie (74) 

reisde Ton het hele land door. De Wijze 

heeft hemel en aarde bewogen om som-

mige molens gekiekt te krijgen. De meest 

noordelijk gelegen molen in ons land is 

de poldermolen Goliath in de Eemsha-

ven bij Roodeschool. De meest zuidelijke 

vind je in het Limburgse Eijsden. En de 

Noletmolen in Schiedam is de hoogste 

ter wereld! 46 meter, en mét de wieken 

omhoog zelfs 65. Maar álle molens zijn 

bijzonder. Ze zijn landschapsbepalend 

en doen dienst als oriëntatiepunt. Zij 

hebben Nederland gemaakt en zijn nog 

steeds nodig voor onze waterhuishou-

ding.” 

De voltallige collectie is te bewonderen 

op www.molensinbeeld.nl 



 




