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Beste leden, 

 

De zomer is gearriveerd! En Hoe! Voor sommigen heerlijk, voor anderen net iets teveel. 

Voor onze konijnen is het definitief te warm en zij strekken zich lang uit in onze 

tuin....doet mij, ondanks de warmte dan denken aan kerstmis (Flappie). Maar als ik dat 

zeg, ontlok ik bij onze zoon toch wat actieve energie in mijn richting....dus niet aan den-

ken  en de beestjes zijn lief en laten zich goed aaien. 

 

Met juni vangt voor een aantal de vakantie aan en dat loopt door tot aanvang septem-

ber. Dat wil niet zeggen dat er niets gedaan wordt. Op zondag 4 juni organiseert Frits 

Wittgrefe een wijnwandeling (zie de email eerder deze week). Frits, dank hiervoor! En 

als bestuur organiseren we 10 september een puzzeltocht door Wenen. Aanmelden 

voor de puzzeltocht kan al, meer details volgen. 

Wilt u nog iets organiseren in de zomermaanden voor een groepje leden, dan helpen wij 

graag. Een mailtje of belletje naar het bestuur is voldoende om hulp te krijgen. Er zijn 

veel leuke activiteiten te doen, van een goed glas wijn bij een heuriger, een ontbijt in het 

Kunsthistorisch museum of met kinderen naar het technische museum.  

 

Sinds mei vliegt KLM tussen Graz en Amsterdam. De eerste binnenkomst werd groots 

gevierd. Het KLM vliegtuig onder een boog van water binnen te zien komen doet je toch 

wel iets! Samen met Transavia begint er nu een goede dekking in Oostenrijk te komen. 

 

Op mijn bezoek naar Graz moest ik echter wel ff w888 op de autobaan, was . Heeft U 

ook zo´n uitgesproken mening over het nieuwe taalgebruik op Twitter, Facebook, 

WhatsApp? In deze nieuwsbrief geven wij fft. (food for thought) 

 

Op het kostenvlak hebben we alle kosten die we kunnen wegnemen weggenomen. De 

grootste kostenpost, waar we niet meer geld kunnen besparen is nu onze website. En 

om de kosten van de vereniging te dekken, kunnen we graag nog wat sponsorgelden 

gebruiken. Wij vragen geen contributie meer, maar mocht u ons financieel willen steu-

nen met vrijwillige bijdragen, dan bent u van harte welkom. 

Voor het vieren van het 45 jarig bestaan zijn we een stapje verder en onderzoeken een 

paar mogelijkheden. Hulp en ideeën zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom! Ook 

horen wij graag wat u mooi, fijn, leuk zou vinden.  

Pointers blijft natuurlijk het vaste aanknopingspunt voor Nederlanders in Wenen. Kijk op 

de NLV website www.nlvwenen.at/home wanneer er weer een Hollandse avond is!  

 

Het bestuur, Rianne, Marjorie, Patricia, Evert, Thomas en Henk wensen U een heel fijne 

zomer toe. Wij melden ons weer in september!  

Northwind Traders Nieuwsbrief  Mei 2016 

Nieuwsbrief juni/juli 2017 www.nlvwenen.at 

 

Om op de hoogte te blijven van 

onze activiteiten kunt u zich 

aanmelden voor deze nieuws-

brief via onze website. 

Aanmelden kost u niets!  

Waardeert u wat we doen en 

wilt u ons financieel steunen? 

Helemaal geweldig!!!! Ons IBAN 

nummer is: 

AT95 3225 0000 0402 0392  

BIC: RLNWATWWGTD  

 

Contactgegevens: 

Website: www.nlvwenen.at 

Email: bestuur@nlvwenen.at  of 

tel: +43 6991923 6054  

(voorzitter Henk Overbeeke) 

 Heeft u een bijzonder verhaal of heeft u een super leuk restaurant, bar of win-

keltje ontdekt dat u met de leden wilt delen? Heeft u tips waar een ander ook 

zijn voordeel mee kan doen? Stuur uw bijdrage voor de volgende Hollandse 

Nieuwe naar rianne@nlvwenen.at  

http://www.nlvwenen.at/home
file:///C:/Users/Rianne/Documents/Aangepaste Office-sjablonen
http://www.nlvwenen.at
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Agenda 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Iedere eerste woensdag van de maand om 15.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Iedere  eerste donderdag van de maand vanaf 18.00 uur 

Wijnwandeling  

Zondag 4 juni 

Meer info zie kader rechts 

Gebirgsaufschießen in Gumpoldskirchen 

Zaterdag 26 augustus  

Verzamelen 14.00 uur Schrannenplatz , Gumpoldskirchen 

Aanmelden: rianne@nlvwenen.at 

Speurtocht door Wenen voor groot en klein 

10 September  Meer info volgt  

Aanmelden: rianne@nlvwenen.at  

 

 

 

 

Gebirgsaufschießen in Gumpoldskirchen 

Met het Gebirgsaufschießen werd vroeger het begin van de oogsttijd aangegeven, 

een gebruik dat vele jaren in de vergetelheid is geraakt, maar sinds 1996 in Gum-

poldskirchen in ere is hersteld. 

Vroeger was het noodzakelijk de druiven tegen dieven te beschermen. Daarom 

werd er, zodra de druiven rijp genoeg waren, een “Hiata” (wijngaardbeschermer) 

in dienst genomen. Om aan te geven dat de wijngaarden gesloten waren en be-

waakt werden, brachten de wijnboeren gevlochten stromatten om de buitenrand 

van de wijngaard aan. Met het Gebirgsaufschießen werd uiteindelijk de bewaking 

opgeheven en kon de oogst beginnen. Deze methode was in Gumpoldskirchen tot 

de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk. Na de oorlog, toen de welvaart toenam, 

was het niet meer nodig zich tegen druivendieven te wapenen en verdween de 

traditie.  

Het feest begint op het plein voor de kerk, waar een blaaskapel speelt.  Vervol-

gens trekt een optocht van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de wijnkoning 

en wijnkoningin, naar de plek waar de schutters, uit Holzhausen (Bayern) de 

schoten zullen lossen. Op het teken van de commandant worden de schoten één 

voor één afgevuurd. Een bulderend lawaai volgt. Een bijzondere traditie, die een 

bezoek aan Gumpoldskirchen meer dan waard is. Daarna is een bezoek aan een 

heuriger natuurlijk traditie. 

Donauinselfest 23 t/m 25 juni 

Het Donauinselfest is Europa’s grootste en gratis toegankelijke openluchtfestival. 

Eén keer per jaar wordt het Donaueiland tussen de Reichs- en de Nordbrücke tot 

een festivalterrein. Over een lengte van 4,5 km worden 11 podia opgesteld waar 

alle muziekstijlen zijn vertegenwoordigd. 250 verkooppunten zorgen voor de inner-

lijke mens. Voor het eerst wordt de Twin City Liner ingezet om reclame te maken. 

Reclame maken hoeft eigenlijk niet, want vorig jaar wisten 3,1 miljoen mensen de 

weg naar het Donauinsel te vinden. Inmiddels is al aangekondigd dat de veilig-

heidsmaatregelen flink worden verhoogd. 

Wijnwandeling zondag 4 juni     

We ontmoeten elkaar om 12:00 uur op 

Bhf Meidling bij de ticket machines.  

Koop enkeltje Pfaffstaetten (trein nr 

29469, vertrekt 12:09)  

Daar wandelen we gemoedelijk 2 uurtjes 

door de wijngaarden naar Gumpoldskir-

chen. En gaan daar naar heuriger Hofer, 

Neustiftgasse 4. Met trein terug naar 

Wenen.  

 

Aanmelden: frits.wittgrefe@gmail.com 

 

mailto:frits.wittgrefe@gmail.com
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Magdas Hotel, zo is er geen één! 

Een bijzonder hotel voor uw gasten gezocht? Denk dan eens aan het Magdas 

Hotel, Laufbergergasse 12, 1020 Wien. 

Het Magdas Hotel is Oostenrijks eerste hotel dat als een sociaal project, zonder 

financiële ondersteuning, wordt gerund. Het bijzondere aan het hotel is dat de  

personeelsleden uit 14 verschillende landen komen en 23 verschillende talen spre-

ken. Voor vluchtelingen uit crisislanden is het in Oostenrijk moeilijk werk te vinden. 

Zo spreken ze de taal (nog) niet, is er weerstand door werkgevers en speelt het 

feit dat vluchtelingen pas na het verkrijgen van een verblijfsstatus, wat maanden of 

jaren duren kan, pas mogen werken. Daarom biedt het Magdas Hotel vluchtelin-

gen de kans kun talenten te tonen. 

Het hotel is ervan overtuigd dat juist deze mensen met hun talenten, talen en cul-

turele achtergronden het hotelwezen kunnen versterken en daardoor een bijzonde-

re plaats in de hotelmarkt mogelijk maken.  

Leuk om te weten, is dat er op het dak bijen worden gehouden waarvan de honing 

bij de receptie te koop is. 

Moto: Stay open-minded 

 

 

  

 

 

 

Habibi & Hawara is het eerste restaurant in Wenen door vluchtelingen geleid 

 

Sinds mei 2016 vindt u aan de Wipplingerstraße 29, 1010 Wenen, een restaurant 

waar vluchtelingen hun waardigheid hervinden en de mogelijkheid krijgen aan een 

toekomst te bouwen. Het doel was niet alleen maar mensen een job aan te bieden, 

maar ook op te leiden tot ondernemers, zodat er in de toekomst nog meer filialen 

geopend kunnen worden.  

Het is misschien even wennen, maar in plaats van à la carte gerechten, worden 10

-15 verschillende gerechten, afhankelijk van het seizoen, op schalen aan tafel ge-

serveerd.  U schept zelf op waar u zin in heeft, net zo lang u genoeg gegeten hebt. 

Voor mensen met oriëntaalse wortels is gezamenlijk van de tafel eten niet vreemd, 

voor mensen met grote magen heerlijk en voor kieskeurigen wellicht teleurstellend, 

maar voor het keukenteam organisatorisch een droom.  

 

Moto: Omdat smaak geen grenzen kent. 

KLM vliegt nu ook op Graz 

Sinds 15 mei, vliegt KLM Royal Dutch Airlines dagelijks van Amsterdam naar Graz! 

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging Wenen en ambassadeur Marco Hen-

nis waren erbij om het vliegtuig te verwelkomen bij haar eerste aankomst op de 

luchthaven van Graz (GRZ).  

Andre Rieu in Wenen 

Ook in 2017 doet André Rieu weer Oostenrijk aan met zijn nieuwe tour! Geniet van 

de unieke optredens van André Rieu, het Johann Strauss orkest, koor en alle inter-

nationale solisten.  

17 juni in de Wiener Stadthalle 



 

De Nederlandse school heeft een nieuwe naam 

De school bestaat dit jaar 20 jaar en dit was de aanleiding voor het verzinnen van 

een nieuwe naam.  Een prijsvraag werd uitgeschreven voor de kinderen en de 

naam “De Prater” werd als de winnaar gekozen.  

 

Verder werden ook de website, het emailadres en het logo gewijzigd. 

 

Website:         www.ntcdeprater.com  

Emailadres:    ntcdeprater@outlook.com 

 

Van harte gefeliciteerd. Op naar de volgende 20 jaar.  

Zero waste winkel 

Een maand geleden opende in de Marxergasse 13 in het 3de Bezirk de nieuwe 

Warenhandlung Wenighofer & Wanits. Aangeboden worden regionale biopro-

ducten zonder plastic afval.  Oprichters zijn de zussen Wenighofer.  Te verkrijgen 

zijn o.a.  brood, melkproducten, fruit, groente, pasta’s, granen en linzen.  Maar in 

plaats van plastic verpakkingen en zakjes zijn er glazen potten of flessen en lin-

nentassen.  Natuurlijk kan je ook je eigen Tupperware bakjes meenemen. De bio-

producten komen veelal van kleine bedrijfjes o.a. uit Burgenland. Alles wordt direct 

en zonder tussenhandelaar bij de boer besteld en gekocht.  De boeren zelf zijn 

erg enthousiast en leveren zelfs liever niet aan supermarkten. Na het boodschap-

pen doen kan je er ook terecht voor een kopje koffie. 

 

 

Jamie Oliver opent restaurant in Wenen 

In de herfst opent Jamie Oliver een filiaal van zijn Italiaanse keten ‘Jamie’s Italian’ 

in Wenen. De locatie wordt Dr. Karl-Lueger-Platz. Het restaurant wordt het eerste 

‘Jamie’s Italian’ in het Duitse taalgebied. Op de luchthaven van Wenen is in april 

het Take-away concept “Jamie’s Deli” geopend. 

Niesso bang zijn, ouders!! Komp wel goe :P 

Als we ons ergens keurig aan de regels van de standaardtaal houden, dan is het 

wel in sollicitatiebrieven en andere formele teksten. Maar zodra we digitale privé-

berichtjes sturen, laten we veel van die regels los. Onze ‘digi-taal’ heeft veel weg 

van spreektaal, en dat geldt zeker bij jongeren. Leren die nog wel ‘netjes’ schrij-

ven? Taalkundige Lieke Verheijen heeft 400.000 berichtjes op facebook, Whats-

App enz. onderzocht. Wat blijkt: mensen passen zich aan de schrijfstijl van hun 

gesprekspartner aan. Scholieren gebruiken andere taal in Appjes aan vrienden 

dan aan hun ouders. Ook werden opstellen van honderden jongeren onderzocht. 

Hieruit bleek dat degenen die van jongs af aan sociale media gebruikten,  schrijf-

vaardiger waren en was hun zinsopbouw gevarieerder. Bij laagopgeleide jongeren 

die meerdere sociale media gebruikten, met elk hun eigen variant van digi-taal, 

waren die effecten nog sterker: hun zinsbouw en hun woordkeus waren gevarieer-

der. Het betekent dus dat jongeren erbij gebaat zijn om van jongs af aan lekker 

actief te WhatsAppen, facebooken en wat dies meer zij. Want dan worden ze zich 

er scherper van bewust dat iedere schrijfsituatie om een eigen toon vraagt, inclu-

sief interpunctie, hoofdletters en emoji’s.  

Niesso bang zijn dus, ouders!! Komp wel goe :P 

http://www.ntcdeprater.com

