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Van de voorzitter  
De dagen worden korter, de nachten langer. Binnenkort gaat het uur 
weer om en is het ´s avonds weer vroeg donker. Lebkuchen liggen al-
weer een paar weken in de schappen bij de supermarkten en geloof me 
of niet, ik heb het eerste kerstlied alweer gehoord! 

Maar wij gaan eerst Sinterklaas vieren, voor groot en klein. Op zaterdag 
3 december gaat  Sinterklaas eerst bij de Nederlandse school langs en 
komt dan om 13.00 uur naar ons in het Falkensteiner hotel aan de Ma-
garetengürtel. Iedereen is van harte welkom en we kijken uit naar een 
grote opkomst! Meer info in deze nieuwsbrief. 

In november starten ook de kerstmarkten weer. Het zou mooi zijn als er 
in deze periode naast de wind door de bomen er ook nog en beetje wit-
te neerslag zou komen. De vooruitzichten zijn echter “eher grau, nass 
und kühl als sonnig, trocken und kalt”. De glühwein zal dus waarschijn-
lijk onder een grijze hemel genuttigd moeten worden, maar zal ook dan 
wel smaken! 
Is er wellicht iemand die een Hollandse bijeenkomst op een van de 
kerstmarkten wil organiseren? Wij verzorgen graag de communicatie. 

Pointers blijft natuurlijk het vaste aanknoopspunt voor Nederlanders in 
Wenen.....kijk op onze website, www.nlvwenen.at ,wanneer er weer een 
Hollandse avond is! Het bestuur wenst U een fijne aanloop naar de 
feestmaand December.                            

Henk Overbeeke 

Northwind Traders Nieuwsbrief  Mei 2016 

Nieuwsbrief november 2016 www.nlvwenen.at 

 

Om op de hoogte te blijven 

van onze activiteiten kunt u 

zich aanmelden voor deze 

nieuwsbrief 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) 

 

Bestuurslid iets voor jou?  

Ieder bestuur is onderhevig aan veranderingen. Zo ook ons bestuur.   

Kom je ons enthousiaste team versterken? Dat zou geweldig zijn. 

Info: henk@nlvwenen.at 

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


Internationale prijzen voor Zartpralinen 

 

Emil en Marieke Wijne zijn een Nederlands 

echtpaar. Vijf jaar geleden werd hun bedrijf  

Zart Pralinen opgericht in Staatz in het Wein-

viertel. Zij produceren allerlei chocolade pro-

ducten van de hoogste kwaliteit.   

Kroon op het werk was dit jaar het winnen van 

twee bronzen en één zilveren medaille bij het 

Internationale Chocolate Awards 2016!!  

Van harte gefeliciteerd!! 

Unieke kerstmarkt in de Kellergasse in                     

Wolkersdorf 

 

In de Kellergasse bevinden zich tal van wijnkel-

ders die van 2 t/m 4 december omgetoverd wor-

den tot kerstkramen. 

Maar ook in de Kellergasse zelf staan vele kra-

men en kunt u genieten van allerlei lekkernijen. 

Dagelijks vanaf 14.30 uur  

 

Kerstmarkt in de Johannesbachklamm in 

Würflach 

Iets verder van Wenen, maar zo uniek!!!! Met 

de auto is het een uurtje rijden. 

Echt een bezoekje waard. 

Van 8 tot 11 december vanaf 14.00 uur 

Entree € 2,50 

  Allerhande 

Nespresso Hotel Dining Weeks 2016 

Nieuwe hotelrestaurants leren kennen en voor 

een vast bedrag van een buitengewoon menu 

genieten inclusief een Nespresso Grand Cru? 

Dat kan tijdens de Nespresso Hotel Dining 

Weeks en duurt nog tot 13 november.  

 

Info: www.hoteldiningweeks.at  

http://www.hoteldiningweeks.at/index.php?mep=1


 

Agenda 

 

  

 

 

 

Het Falkensteiner Hotel Wien Mar-

gareten ligt dicht bij het centrum 

van Wenen en is toch gemakkelijk 

te bereiken vanaf de twee belang-

rijkste treinstations (Westbahnhof 

& Hauptbahnhof). Met zijn functio-

nele design en de comfortabele 

sfeer is het de ideale plek om te 

verblijven.  

 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers, Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Iedere  eerste donderdag van de maand vanaf 18.00 uur 

Woe 9 november 20.45 uur Vriendschappelijke wedstrijd NL - België 

Op 13 nov (Lux-Ned)  is Pointers niet open 

Do 1 december staat in het teken van Sinterklaas 

 

Groot Sinterklaasfeest 

Falkensteiner Hotel, Margaretengürtel 142, 1050 Wenen 

Zaterdag 3 dec om 13.00 uur. Zie flyer 

Sinterklaasspel in Café Strozzi 

Woensdag 7 december om 15.00 uur. Zie hiernaast 

 

Rondleiding bij Schlumberger Kellerwelten 

Zaterdag 10 december  

Zie flyer 

 

Nieuwjaarsborrel met oliebollen 

Zaterdag13 januari 2017 

Zie flyer 

 

Sinterklaasspel in Café Strozzi 

Op woensdag 7 december is het 

weer zo ver, dan laten we de dob-

belsteen rollen en bepaalt het aan-

tal ogen waar de cadeautjes heen 

bewegen.  

Mee doen? Koop dan een pakje 

voor een dame of een heer voor 

ongeveer € 10,00. Pak het in met 

drie lagen inpakpapier. 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Aanvang: 15.00 uur 

 



Naam: 

Leeftijd: 

Lever de kleurplaat in op 3 december en wie weet win je een prijs! 


