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Van de voorzitter  
De zomer van 2016 loopt op zijn einde, de kinderen gaan weer naar school en 
iedereen probeert weer wat regelmaat te brengen in haar/zijn activiteiten. Dach-
ten we eerst dat de zomer van 2016 de boeken in zou gaan als middelmatig en 
gemiddeld, gooit de eerste helft van September alles omver. Wat een prachtig 
weer....niet natuurlijk als je weer op je werk binnen zit of naar school moet.  
De zomer is voor de Nederlandse Vereniging altijd een rustige periode. Aan-
dacht voor familie, vakantie, of in Oostenrijk met zijn prachtige bergen en heer-
lijke meren, of in het buitenland.  
Voor velen betekent de vakantie ook familiebezoek, hier of in Nederland, al dan 
niet gekoppeld aan een vakantie. Mijn ervaring is dat het meestal niet als echte 
vakantie voelt, maar wel fijn is om de familie gezien te hebben. Martin heeft in 
de vakantie twee maal de BBQ op het Donau eiland georganiseerd, hetgeen 
door alle aanwezigen zeer gezellig gevonden werd.  

Wat brengt de toekomst. Eerst  wordt er op twee oktober de wijnwandeling ge-
lopen. René van der Poel en Marta Peier nemen de organisatie voor de NLV op 
zich, waarvoor dank!  Vragen en/of aanmeldingen graag bij mij.  Meer details 
over deze wandeling in deze nieuwsbrief.  

Daarnaast komt ook dit jaar de Bisschop uit Spanje weer naar Wenen, en wel 
op 3 december. Rianne neemt ook deze keer de organisatie weer onder haar 
vleugels, dat zit dus wel goed! Voor de kleineren onder ons, het aftellen is be-
gonnen!!  

Verder blijft Café Pointers natuurlijk het vaste aanknopingspunt voor Nederlan-
ders in Wenen.....kijk op de NLV website wanneer er weer een Hollandse avond 
is! 

Natuurlijk stellen wij het zeer op prijs wanneer er liefhebbers zijn om  een borrel 
of andere activiteit te organiseren. Op www.dutchexpatshop.com  kunt U terecht 
voor de Nederlandse (en Belgische) lekkernijen. 

Het bestuur wenst U een fijne herfst. Henk Overbeeke 
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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) 
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Zondag 2 Oktober: 11.00-17.00 uur Wien Wein Wandertag 

Hallo Nederlandse vrienden, 

Doen jullie met ons mee aan de Wiener Wein Wandertag? 

Een traditioneel event, dat elk jaar plaatsvindt bij diverse „heurige“ in het 18e en 19e Bezirk. 

Dit jaar in het weekend van 2 oktober. Graag willen wij met de Nederlanders in Wenen deze hikingtocht 

doen. Gaan jullie mee? 

De route loopt van Neustift am Walde naar Nussdorf (11 km). Tussendoor zullen we de plaatsen Sievering, 

Cobenzl en Grinzing bezoeken. Voor diegenen, die een gedeeltelijke route willen lopen, is het ook mogelijk 

te starten vanuit Cobenzl. 

Uiteindelijk gaat het om het plezier, de gezellige sfeer en het prachtige uitzicht. Er zijn voldoende mogelijk-

heden om tussentijds een stop te maken bij een „heurige“.  

De route start in Neustift am Walde (Bus 35A) en loopt via Sievering (Bus 39A), Wijngaard Cobenzl (Bus 

38A) en Grinzing (Tram 38) naar Nußdorf (Tram D). 

Wij starten om 11 uur bij bus station 35A in Neustift am Walde en doen een break in Wijngaard Cobenzl 

van 13.00 tot 14.00 uur.  

Het laatste meeting point is circa 16.30-17.00 uur bij heuriger Mayer am Pfarrplatz (http://www.pfarrplatz.at/

home.php) of een andere heuriger. 

Groetjes en hopelijk spoedig tot ziens op 2 oktober. René van der Poel en Marta Peier 

Aanmelden: henk@nlvwenen.at   of bellen naar  +43 6991923 6054   



Nieuwe wagons voor het reuzenrad! 

Bent u onlangs nog in het Praterpark geweest? Is het u opgevallen 

dat de oude wagons zijn vervangen door modernere wagons?  

Al 70 jaar waren de 15 wagons van het Wiener Riesenrad in 

dienst. In nauwe samenwerking met het “Denkmalamt” werden de 

historische wagons  vervangen. Zo werden de nieuwe wagons vol-

gens de originele tekeningen uit het jaar 1897 met hout nage-

bouwd.  

De nieuwe wagons bieden meer comfort. Nu hebben ze airco en 

verwarming en zes ramen in plaats van vier. De hele operatie heeft 

4 miljoen euro gekost. Alle oude wagons zijn inmiddels verkocht en 

zien we misschien nog wel eens ergens terug als publiekstrekker. 

Oostenrijk is nr. 3 in lijst duurste land voor 

boodschappen in de EU  

De laatste cijfers gepubliceerd door Eurostat laten zien dat prijzen 

voor eten en non alcoholische dranken in Oostenrijk 120% van de 

gemiddelde prijzen in de EU bedragen. Vorige jaar was dit 124%.  

Het eten in het duurste land, Denemarken, ligt op 145% van de ge-

middelde prijs in Europa. Maar bij producten als brood, ontbijtgra-

nen en vlees, staat Oostenrijk op de tweede plaats achter Denen-

marken. 

De laagste prijzen voor eten en non-alcoholische dranken werden 

gevonden in Polen, 63 % van het gemiddelde, gevolgd door Roe-

menië (64%) en Bulgarije (70%). In Oostenrijk zijn wel de prijzen 

van sigaretten het goedkoopst in heel Europa. 

Ter vergelijking voor eten en non-alcoholische dranken:  Nederland 

98% en Oostenrijk 120%. Voor brood en ontbijtgranen Nederland 

90% en Oostenrijk 136%. Voor vlees Nederland 111% en Oosten-

rijk 132%. Voor melk, kaas en eieren Nederland 93% en Oostenrijk 

105 %. Voor alcoholische dranken Nederland 104% en Oostenrijk 

93%. Voor tabak Nederland 109% en Oostenrijk 85%. 

Panda-tweeling in Schönbrunn! 

Dierentuin Schönbrunn is plotseling twee pandajongen rijker. Hoe-

wel medewerkers al eerder een kleine reuzenpanda verwelkom-

den, werd het andere jong toen compleet over het hoofd gezien. 

Beide pasgeborenen ontwikkelen zich goed, maar hebben nog 

geen naam. De kans op overleving is in de eerste paar weken 

slechts vijftig procent. Pas na honderd dagen zal er in de dierentuin 

een heuse Chinese naamceremonie worden georganiseerd. In 

Schönbrunn is het in 2007, 2010 en 2013 al gelukt pandababy’s op 

natuurlijke wijze voort te planten. Dit is uniek in de wereld. Als de 

kleintjes 4 maanden oud zijn krijgen de bezoekers ze pas te zien. 

Even geduld dus nog. 
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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.  

Michelangelo in de Votivkirche 
 
Een unieke tentoonstelling in de Votivkirche tot 2 december: replica’s van 

de fresco’s uit de Sixtijnse Kapel in Rome geschilderd door Michelangelo. 

Je krijgt een kans om eens van heel dichtbij naar de details te kijken die 

zelfs de toeristen in de Sixtijnse Kapel zelden goed kunnen zien. 

Deze unieke tentoonstelling is voor het eerst in Europa te zien. De 34 fres-

co replica’s zijn in de originele grootte te zien. De basis voor de fresco’s 

zijn foto’s uit het archief van de Weense meesterfotograaf Erich Lessing. 

Meer info en tickets: www.sixtinischekapelle.at 

Wien Wein Wandertag 

Zondag 2 oktober  

11.00 tot 17.00 uur 

Verzamelen 11 uur bij busstation 35A in Neustift am Walde 

     Aanmelden: henk@nlvwenen.at   of bellen naar  +43 6991923 6054  

 

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 

Groot Sinterklaasfeest 

Zaterdag 3 december  

Hotel Falkensteiner 

Hotel Falkensteiner 

Margaretengürtel 142, 1050 Wien 

Meer info volgt 

 

Sinterklaasspel 

Woensdag 7 december 

Café Strozzi 

Aanvang: 15.00 uur 

 

U kunt weer zich regi-
streren voor stemmen 
vanuit het buitenland 
 
Woensdag 15 maart 2017 vindt de 

verkiezing plaats van de leden van 

de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. Om vanuit het buitenland 

te kunnen stemmen voor deze ver-

kiezing moet u zich eerst registre-

ren. Dat kan tot en met 1 februari 

2017.  

Op stemmenvanuithetbuitenland.nl 

vindt u informatie over de registratie 

en over het stemmen vanuit het bui-

tenland 

Nieuwe locatie en nu op zaterdag!! 

Dutch film days 

Van 5 - 7 oktober vinden in Wenen 

de Nederlandse filmdagen plaats!  

Getoond worden de volgende films: 

Meet me in Venice, The paradise 

suite en Full Throttle.  

Locatie: Urania Kino 

Meer info: www.newground.at/

http://sixtinischekapelle.at/
http://stemmenvanuithetbuitenland.nl/
http://www.newground.at/dutchfilmdays/

