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 Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…. 

Van de voorzitter 

Dat zo’n leuk kinderfeest als Sinterklaas voor zoveel ophef kan zorgen in Ne-
derland is ongelofelijk. De hele wereld staat in brand en Nederland discussi-
eert of zwarte Piet discriminerend is. Hebben we niets beters te doen?  

Ook in Wenen gaan we het Sinterklaasfeest weer vieren. De voorbereidingen 
zijn in volle gang. Wij hebben nog een hele voorraad zwarte schminck die 
eerst op moet, dus bij ons geen gekleurde Pieten. Ik ben zelf ook erg aan de 
traditie gehecht.  

Ook dit jaar spelen we weer het Sinterklaasspel in Café Strozzi. Het succes 
van vorig jaar gaan we evenaren. U bent van harte uitgenodigd! 

Voor de eerstvolgende activiteit ‘Indonesisch eten in Bistro Gecko’, kunt u zich 
nog aanmelden, maar er zijn nog maar 10 plaatsen over, dus wie het eerst 
komt het eerst maalt.  

Over twee weken gaan de eerste kerstmarkten al weer open. Dat wordt weer 
genieten van een unieke en sfeervolle tijd in Wenen. 

Geniet ervan!   Rianne Rits 
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Sinterklaasspel op 3 december 

Woensdag 5 november 

Vanaf 15.00 uur 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 6 november 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Vrijdag 14 november 

Aanvang: 19.00 uur 

Indonesisch eten in Bistro Gecko 

Hernalser Haupstr. 86, 1170 Wien 

Nasi Rames à € 14,00 

Aanmelden tot 11 nov. bij rianne@nlvwenen.at 

Zondag 30 november 

Zaal open: 14.00 uur 

Begin feest: 14.30 uur 

 

Groot Sinterklaasfeest 
Intercontinental Hotel 

Johannesgasse 28, 1030 Wien  

Aanmelden tot 27 november bij  

rianne@nlvwenen.at 

Woensdag 3 december 

Aanvang: 15.00 uur 

Sinterklaasspel in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 4 december 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

 

Agenda 

 
.  

 

Kerstmarkten 

De eerste kerstmarkten gaan al weer 

open op 14 november.  

In plaats van steeds de grootste en 

bekendste kerstmarkten in Wenen te 

bezoeken, is het zeer de moeite 

waard om ook eens wat verder te 

reizen en te kijken welke kerstmark-

ten er zijn in de omgeving van We-

nen.  

Zo is een bezoek aan de kerstmarkt 

in Wolkersdorf een echte aanrader.  

Wolkersdorf ligt in het Weinviertel en 

is met de auto in 30 min. te bereiken. 

Van 6 tot 8 december worden de 

wijnkelders van de Kellergasse  om-

getoverd tot een kerstmarkt met een 

unieke sfeer. In iedere kelder vind je 

weer iets anders. In de Kellergasse 

zelf kunt u genieten van  allerlei hap-

jes en drankjes. Deze kerstmarkt is 

geopend vanaf 14.30 uur.  

 

Wilt u ook genieten van pepernoten, 

gevuld speculaas en chocolade let-

ters? Kom dan op 3 december naar 

Café Strozzi om het Sinterklaasspel 

te spelen.  

Wat moet u doen? 

Koop een cadeautje voor een dame 

of een heer voor ongeveer € 10,00. 

Duurder mag ook, maar hoeft niet, 

want het gaat tenslotte om de lol. 

Pak het cadeautje in met drie lagen  

inpakpapier!!!!!!! 

Veel plezier! 



Verslag wandelspeurtocht Bisamberg op 5 oktober 2014    

Prachtig herfstweer was het op 5 oktober. 41 volwassenen en kinderen hadden zich aangemeld om met de wandel-speurtocht 

over de Bisamberg mee te doen. We ontmoetten elkaar op de parkeerplaats aan de Senderstraße, maar het was heel moeilijk 

om een parkeerplekje te vinden, daar er heel veel dagjesmensen door het mooie weer op hetzelfde idee gekomen waren. De 

route werd aangegeven met behulp van vele foto’s. Er moesten 20 letters gevonden worden, die de naam van een bekende 

Nederlander zouden vormen. Onderweg kon men genieten van mooie vergezichten en konden de kinderen even spelen. Na 

afloop ontmoetten we elkaar weer bij heuriger ‘Zur Schildkrot’. De kinderen kregen een medaille en konden weer eens lekker 

sjoelen. We genoten van het late herfstzonnetje en een welverdiend glaasje lekkers. Met dank aan Henriëtte en Alwin. 


