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Beste Leden, 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat de ijsmannen nog niet weg waren. Ja, 

we hebben de BBQ gebruikt en met 25°C was het heerlijk toeven op he terras, 

maar de ijsmannen konden dit niet aanzien en sloegen hard terug. Kort na de 

BBQ hadden we 30 cm sneeuw op het terras en de temperatuur is sindsdien 

nauwelijks boven de 10°C geweest. De ijsmannen zijn nu weg, dus zon kom 

maar op! 

De maanden mei en juni zijn voor de vereniging altijd rustige maanden, met 

Hemelvaart, Pinksteren, moeder/vaderdag en Fronleichnam zijn er veel lange 

weekenden, geschikt voor familie uitstapjes. Maar heeft uw ideeën voor een 

uitstapje, twijfel niet en organiseer! Wij helpen uw graag. 

Op het sponsoren front hebben we goed nieuws, Schmdt Advocatuur sponsort 

ons ook dit jaar weer. Zonder sponsoren hebben we geen sluitende begoting! 

Als er één schaap over de dam is volgen er meer, wie volgt? 

Voor het vieren van het 45 jarig bestaan zijn we nog steeds in de fase van 

ideeën verzamelen en, zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, horen wij graag 

van u wat u zou willen doen en zien. In deze is er al goed nieuws, KLM heeft al 

toegezegd als sponsor voor dit feest. Graag ook uw hulp in deze! 

Pointers blijft natuurlijk het vaste aanknopingspunt voor Nederlanders in We-

nen. Met Koningsdag was het weer gezellig met oranje als de bekende kleur. 

Kijk op de NLV website, www.nlvwenen.at/home, wanneer er weer een Hol-

landse avond is!  

Wij wensen U een fijne en mooie lente,  

Namens het bestuur, Henk Overbeeke 

Northwind Traders Nieuwsbrief  Mei 2016 

Nieuwsbrief mei 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
http://www.nlvwenen.at
http://www.nlvwenen.at
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Genussfestival 12 tot  14 mei 2017 

In 2016 bezochten 150.000 mensen het geliefde Genussfestival in het Stadtpark. 

Heerlijk flaneren tussen 180 kramen waar de beste culinaire producenten en be-

drijfjes van het land de gasten met hun regionale  producten verwennen. Het 

Stadtpark wordt zo een park voor genieters. 

Tip: neem een picknickkleed mee!!! 

Info: www.genuss-festival.at 

 

 

 

Sommernachtskonzert Schönbrunn Wiener Philharmoniker 

 

In de unieke omgeving van het park Schönbrunn vindt op donderdag 25 mei het 

jaarlijkse concert van de Wiener Philharmoniker plaats. Het concert trekt jaarlijks 

100.000 bezoekers!  

Toegang is gratis. 

Concert begint om 20.30 uur 

Meer info en programma vind je  hier: www.sommernachtskonzert.at 

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 

Speurtocht door Wenen 

september 

Wiener Wein Wandertag 

30 september of 1 oktober 

De Gloriëtte als nieuw 

Ze is één van de markantste gebouwen van de stad: de Gloriëtte in het Schloss-

park Schönbrunn. In september 2016 werd begonnen met de restauratie, die re-

centelijk afgesloten werd.  

Dat de kleuren van een historisch gebouw na de renovatie ineens anders zijn, is 

opvallend. De nu gebruikte kleurstelling blijkt na onderzoek de originele kleurstel-

ling te zijn. De façade kreeg een lichtere kleur geel. Ook werd bij onderzoek vast-

gesteld dat enige decoratieve delen, zoals de lauwerkrans, oorspronkelijk niet wit, 

maar grijs waren. Ook het gele dak kreeg de oorspronkelijke grijze kleur.  

Het moeilijkste was om de renovatie uit te voeren terwijl het café en het uitzicht-

platform open bleven voor publiek. Totale kosten van de renovatie: € 750.000 

De Gloriëtte werd in 1775 naar de wens van keizerin Maria Theresia en volgens 

plannen van Johann Ferdinand Hetzendorf  gebouwd. Het middendeel, waar nu 

het café is, diende eens als feestzaal en als ontbijtkamer van keizer Frans Joseph. 

Het platte dak werd al in de 19de eeuw als uitzichtplatform gebruikt. Een bom ver-

nielde In 1945 delen van de oostvleugel, die in de jaren daarna werden hersteld. 

De laatste renovatie vond in 1994/95 plaats. Toen werd het middendeel weer, 

zoals het onder Maria Theresia het geval was, van glas voorzien en werd het café 

ingericht.  

Blijdschap en verdriet liggen  

dicht bij elkaar 

Het bericht dat  

Mevr Karen Mayer - van Woerden  

op 22 april j.l. op 69 jarige leeftijd is 

overleden heeft ons diep geraakt. 

Karen Mayer was één van de initiatief-

nemers voor de oprichting van de 

Nederlandse Vereniging Wenen en 

was ook jarenlang bestuurslid. Mede 

door haar inzet zijn we uitgegroeid tot 

de vereniging die we nu zijn. Ook was 

zij jarenlang werkzaam als hoofd van 

het consulaat in de ambassade. We 

wensen haar familie veel sterkte toe. 

 

 

 

Irma Walther 90 jaar!!!! 
Nog vele gezonde jaren gewenst!! 
 
 

http://www.genuss-festival.at
http://www.sommernachtskonzert.at
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Giraffen Sofie en Fleur van Blijdorp naar Wenen 

De dierentuin in Schönbrunn heeft sinds 19 april twee nieuwe bewoners. De half-

zusjes Fleur en Sofie, die allebei in Blijdorp zijn geboren, werden met een bijzon-

der transport naar Wenen gebracht. Ze krijgen daar later meer gezelschap. Op 10 

mei wordt het nieuwe giraffenpark geopend en kunnen we Fleur en Sofie begroe-

ten. 

Na 57 jaar verdwijnt de ANWB praatpaal 

De praatpaal bracht miljoenen automobilisten in contact met de alarmcentrale van 

de ANWB, maar het systeem gaat op 1 juli uit de lucht.  

De praatpaal was een baken voor de mensen en vaak de enige manier om in con-

tact te komen met de buitenwereld. De ANWB plaatste in 1960 de eerste twaalf 

palen langs de Rijksweg 13 Den Haag – Rotterdam. In 1977 werd het een landelijk 

dekkend netwerk. 

 

In 1994 werd een nieuw model geïntroduceerd: het konijn. Met de lange gele oren 

was het ding beter zichtbaar. Maar de praatpaal was toen al hetzelfde pad ingesla-

gen als de telefooncel, contant geld en de postbus. Ze zijn domweg, bijna, niet 

meer n odig. 

 

Rijkswaterstaat zal 1 juli alle 3300 telefoonpalen een plastic zak over de kop trek-

ken om duidelijk te maken dat ze buiten gebruik zijn gesteld. Weghalen gaat twee 

maanden duren. Een klein deel gaat naar musea. De overige worden gesloopt of 

verkocht .  

 

Kopers lijken er genoeg. Bij een prijsvraag van de ANWB waarbij mensen een paal 

konden winnen probeerden ruim 1800 er een binnen te halen. Wat het gele muse-

umstuk moet kosten is nog niet bekend. 

 

  

 

1 april grap van “die Grünen”: De Rathausmann vervangen door vrouwelijke 
variant 
 
De Rathausmann staat al 135 jaar op de top van het Rathaus. Volgens de politieke 

partij “die Grünen” zou het in het tijdsbeeld passen dat de Rathausmann zijn plaats 

zou afstaan aan een vrouwelijke variant. Onder het mom van gelijke rechten voor 

één van de belangrijkste symbolen van de stad, zouden “die Grünen” een verzoek 

daartoe bij de gemeenteraad hebben ingediend. Na het bekend maken werd er op 

facebook massaal gereageerd. Grapje !!! 

  

Op de middelste toren van het Rathaus staat een ridder en wordt de Rathausmann 

genoemd. De hoogte van de vijf torens van het nieuwe Rathaus mocht, volgens 

keizer Franz Joseph niet hoger worden dan de torens van de nabij gelegen Vo-

tivkirche (99 meter). Aanvankelijk luisterde architect Friedrich von Schmidt naar de 

wens van de keizer en bouwde een slechts 98 meter hoge toren. Later zette hij de 

ridder met vaandel op de torenspits en overschreed daarmee de hem opgelegde 

grens. Op 21 okt 1882 werd de ridder op zijn plaats gebracht. 

 

In 1985 werd de toren van het Rathaus gerenoveerd. De Rathausmann werd van 

het dak gehaald en gerestaureerd. Een kopie, die van de Rathausmann gemaakt 

werd, staat op een sokkel in het Rathauspark. 

 



 

 

Schilderij van Sisi geveild in Wenen 

Het beroemde schilderij van Sisi uit 1853, dat zij bij haar verloving aan Keizer 

Franz Joseph schonk, heeft  in het veilinghuis Dorotheum in Wenen 1,54 miljoen 

euro opgebracht. 

 

Het portrat “Kaiserin Elisabeth von Österreich als Braut zu Pferd in Possenhofen" 

hing tot de dood van de keizer boven zijn bed in de Hofburg. Op het schilderij zie 

je de 15 jarige hertogin op een paard voor het paleis van haar ouders in Possen-

hofen. Dochter Marie Valerie erfde het schilderij en bleef  meer dan 150 jaar in het 

bezit van de Habsburgers.  

 

Bosch & Brands', tentoonstelling 

De Nederlandse kunstenaar Sjon Brands maakt dadaïstische paradijsvogels en 

groteske gevleugelde luchtschepen. Absurde wezens samengesteld uit metalen 

gebruiksvoorwerpen, radiobuizen, struisvogelveren, pollepels en luciferdoosjes. 

Beelden die regelrecht uit het surrealistisch rariteitenreservaat van Jeroen Bosch 

lijken te fladderen. Het is een bos bonte karikaturen van ons bestaan, een vrolijke 

verzameling menselijke eigenaardigheden en ondeugden, die het leven soms 

ingewikkeld, maar alleszins de moeite waard maken.  

Van 23 mei t/m 16 juli 2017 heeft Sjon een tentoonstelling in de befaamde 

'Akademie der bildenden Künste', Schillerplatz 3, 1010 Wenen. Dit in de grote 

zaal van de 'Gemäldegalerie' tegen de achtergrond van het drieluik 'Het Laatste 

Oordeel' van Hieronymus Bosch.  

 

 

Ouder, maar niet gezonder 

De levensverwachting in Europa stijgt nog steeds. Maar Oostenrijkers ouder dan 

midden 50 zijn minder gezond dan vele andere Europeanen. Wetenschappers 

van de OECD vergeleken mensen uit 36 landen met elkaar. Wat viel op? 

De Grieken slikken het vaakst antibiotica, in Hongarije sterven, gemeten naar het 

inwonersaantal, de meeste mensen aan kanker. Engelsen gebruiken de meeste 

cocaïne en de mensen in Litouwen drinken de meeste alkohol (14 L per persoon 

per jaar). Iedere zesde volwassene is te zwaar, maar vooral in Malta, en in Spanje 

leven de mensen het langst, nl 83,3 jaar. 

Oostenrijk 

Eén derde van de Oostenrijkers sterft door een hartinfarct, een vierde aan kanker. 

Een Oostenrijkse vrouw wordt gemiddeld 84 jaar en een Oostenrijkse man sterft 

al vijf jaar eerder. Verder is het interessant om te kijken naar het aantal jaren 

waarin wij zonder gezondheidsbeperkingen leven. In Oostenrijk is deze grens met 

midden 50 bereikt, in Europa doorgaans pas met 61,5. In Malta en Zweden begin-

nen de gebreken pas na het 70ste levensjaar.  Waarom is dat zo? Oostenrijkers 

roken nog net zo veel als tien jaar geleden, terwijl het roken in bijna alle andere 

EU-landen duidelijk verminderde. Ook speelt voeding een rol. Traditioneel hebben 

mensen in landen met een hoge consumptie van vis, olijfolie en rode wijn een 

hogere levensverwachting en meer gezonde jaren. Oostenrijkers eten veel te veel 

vlees. Gemiddeld 65 kg per persoon per jaar!! En dat terwijl het “Grillsaison” nog 

moet beginnen. 

Erasmusbrug kleurt rood-wit-blauw en oranje 

Het is een plaatje: de Erasmusbrug in rood-wit-blauw. De Zwaan krijgt op Bevrij-

dingsdag de kleuren van de Nederlandse vlag. Bij speciale gelegenheden wordt 

de brug voortaan kleurrijk verlicht. Op Koningsdag kleurde de sierverlichting van 

de oeververbinding oranje. 


