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Van de voorzitter 
 
Lieve, beste leden van de Nederlandse vereniging in Wenen, 
 
Allereerst wil ik u allen een heel mooi en gezond 2019
wensen! Wat mij zeer aansprak was een wens voor een
tevreden nieuwjaar. Ik vind dit een mooie wens met een
bescheiden maar warme inhoud. Daarom wens ik u allen een
tevreden 2019. 
 
De lange termijn weersvoorspelling van de Duitse computer
systemen was slecht voor de skiërs, hoe anders de realiteit.
Zelf zijn we rond de jaarwisseling naar
Bad Mitterndorf geweest en hebben redelijk goed
kunnen skiën, zelfs op de weg terug was skiën met
de auto ook interessant. Wij waren in ieder geval blij met
onze Allrad. Volgende keer toch maar
de Amerikaanse computer modellen bekijken.

En, staat komende   vrijdag  de 11e Januari 
in uw agenda? Dan is de  Nieuwjaarsborrel!

 
De uitnodiging is in deze nieuwsbrief bijgesloten.
Wilt u even bijpraten met landgenoten, kom dan even langs.
Bijpraten onder het genot van twee gratis drankjes,
bitterballen, Hollandse kaas, apfelstrudel en petit four, is dat
geen mooie uitnodiging? 
 
Een van de sponsors van deze avond, die van de oranje
petit four, is Loes van Enoo, van de bekende patisserie
in Auhof. We hebben haar geïnterviewd en de samenvatting
kunt u lezen in deze nieuwsbrief. 
 
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief borrelt Het bestuur
nog van ideeën, bv in februari boerenkool eten in Strozzi of
om iets met de Belgen te doen of nog iets met gin of wijn
proeven te plannen… of bekijken hoe we samen
met Graz de Tirolers verbonden krijgen... ideeën en hulp zijn
van harte welkom! 
 
Tot Vrijdag! Aanvang 19:00 
 
Henk Overbeeke 
 
PS Leden van 80+, gaarne melden bij mij 0699 1923 6054

 
Met dank aan 

onze sponsoren 
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Terugblik Sinterklaasfeest
Sinterklaas had ook dit jaar de weg naar de Nederlandse kinderen in
Wenen gevonden. 
Ongeveer 50 kinderen wachtten in spanning op de Sint en zijn pieten in
het Falkensteiner Hotel.

Gelukkig waren de Sint en de pieten op tijd, tot enthousiasme, ook van
de vele ouders die aanwezig waren.

Er werd gedanst en gezongen met de kindergroep Kigru, en er werd
grof met pepernoten en andere zoetigheden gestrooid door de pieten.
De kindjes kwamen bij Sint om een cadeautje in ontvangst te nemen,
en hoorden een persoonlijk stukje uit het Grote Boek van
Sinterklaas. Het werd een geordend chaotisch tafereel waar iedereen aan meedeed.

Na een drankje, een versnapering en een cadeautje van de Sint ging iedereen weer naar huis, en ging
de Sint en zijn pieten weer verder om andere kinderen blij te maken. Bedankt Sinterklaasje! We hopen
dat je ons ook volgend jaar niet vergeet! 

 
 
Mochten aanwezigen om één of andere reden geen Fotosheet van de Sinterklaas foto´s hebben ontvangen mail dan even:
hans@nlvwenen.at

 
                                                          

Nieuwjaarsreceptie 2019
 
De Nederlandse Vereniging in Wenen nodigt u/je uit voor een gezellige
nieuwjaars-borrel! 
 
Datum:  11 Januari, 2019 
Tijd:       vanaf 19:00 tot ca 23:00 
Lokatie: Imperial Riding School Renaissance Vienna hotel 
               Ungargasse 60, 1030 Wien 
 

 
 
Wij hebben een aantal fijne sponsoren bereidt gevonden om deze borrel gezellig aan te kleden met drankjes
en hapjes. 
1 U wordt bij de entree door het Renaissance Hotel een glaasje sekt aangeboden, 
2 We hebben apfelstrudel van Frisch & Frost voor de eerste 50 liefhebbers, 
3 er zijn oranje petit four van Herwig Gasser (Auhof), 
4 Kaas wordt aangeboden door Cheese en Moore, 
5 de vereniging biedt u ook een drankje aan, 
- en natuurlijk ontbreken de bitterballen niet! 
 
We hopen velen van u te zien en stellen het i.v.m. de voorbereiding op prijs indien u ons kan laten weten of u
komt en met hoeveel. 
 
Aanmelden: activiteiten@nlvwenen.at 
 
Leden van 80 jaar en ouder worden gevraagd Henk Overbeeke te bellen daar wij deze leden willen helpen 
met het vervoer deze avond, Wij willen graag iedereen zien. 
(0699 1923 6054) 
 
We zien graag velen van u op vrijdag! 
 
Het Bestuur NLV Wenen 
 
PS Het hotel heeft de mogelijkheid om een maaltijd te gebruiken (tegen eigen kosten), meld u zich even bij mij
zo u hiervan gebruik wilt maken onder 0699 1923 6054 
 

  

Foto's van Activiteiten 
 
Zoals iedereen inmiddels weet moet men zich aan de nieuwe privacy
wetgeving houden. Dit zorgt er echter voor dat het ons als vereniging
zo goed als onmogelijk wordt gemaakt foto's van activiteiten en
evenementen online te presenteren. 
 
Als proef hebben we van de Sinterklaasfoto's een Fotosheet (.pdf)
naar de E-mailadressen van de aanwezige families gestuurd. Aan de
hand van die fotosheet konden dan foto's direkt bij ons besteld
worden. Vele bezoekers van het Sinterklaasfeest hebben van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt.

 
Het lijkt wat omslachtig maar het geheel verliep probleemloos en soepeltjes en op deze manier
voorkomen we dat foto's onverhoopt op het internet verschijnen. We zullen in ieder geval
voorlopig deze methode blijven gebruiken.

In gesprek met: Loes van Enoo
In gesprek met Loes van Enoo, de vrouw achter Süßes vom Feinsten in Auhof en in Baden.

Wie kent ze niet, om met de dikke Deur uit de Pipo series te spreken, die heerlijke taartjes van
Herwig Gasser. En wie ze niet kent moet  maar eens snel naar de patisserie gaan en proeven.

Wie is de vrouw achter dit zo succesvolle bedrijf in Wenen en in Baden.

Loes van Enoo is geboren in Hoek van Holland en is de helft van een ééneiige tweeling. Haar
volledige naam is Anne Louise maar dat heeft ze zelf ingekort tot Loes, ´´Ik wilde iets kort en
krachtig´´.

Loes en haar tweelingzus waren zeer verbonden met elkaar en Loes was dan ook zeer verrast
toen haar zus met haar man naar Spanje verhuisde en daar tot op vandaag nog woont. In eerste
instantie zag Loes er als een berg tegenop om haar zus te verliezen maar het werkte positief uit.
Was in het verleden steeds de vraag ''hoe gaat het met jullie'' werd het ''hoe gaat het met
jou''? ''Ik werd een persoon''. Contact met haar zus heeft ze nog dagelijks, zei het middels de
telefoon en email.

Loes studeerde als au-pair 1 jaar in Californië, ´´ het hoogtepunt in mijn leven´´.

Loes verhuisde, samen met haar zus naar Luzern om daar de hotelschool te doen. De keuze
werd voor Luzern gemaakt omdat die opleiding praktijk en les beter op elkaar afstemde dan
andere opleidingen. Loes begint aan haar eerste grote stap. Ze wordt gevraagd een bar te
managen en werkt zich op tot eigenaresse van een bar in Luzern. 
In Luzern doet ze, naast het runnen van de bar, ook de hotelschool en leert daar alle aspecten
van het vak. Van keuken tot receptie tot kamers schoonmaken. Ze verkoopt de bar en start met
een eigen NL bar in Luzern. Een absoluut hoogtepunt waarin ze vele uitjes organiseert rond om
het Nederlandse voetbal. Haar ogen glinsteren als ze verteld over die mooie tijd.

Haar vriend, later man, en haar broer werken inmiddels ook in de bar tot dat het huwelijk klapt.
Een harde klap en in korte tijd staat Loes met twee koffers op straat, alles weg maar niet
gebroken! Een goede vriendin vangt haar op en de eerste paar maanden werkt ze in de
Oostenrijkse horeca, wel tijdelijk.

Dan wordt ze gevraagd om Crossfields, nabij de Staatsopera in Wenen en eigendom van de
familie Querfeld, te managen. Het is daar waar ze Herwig Gasser ontmoet. Hij is
verantwoordelijk voor de patisserie binnen het Querfeld bedrijf. Na een paar jaren is het beiden
duidelijk dat er meer is dan de liefde voor taartjes, sorry patisserie. Herwig brengt de liefde voor
het maken van gebak en inmiddels ontbijt, Loes brengt het administratieve gedeelte en het
managen van het restaurant. Een perfecte combinatie en ze besluiten samen door te gaan, privé
en met een eigen restaurant. Eerst in Auhof vervolgens ook gevraagd om in Baden een
restaurant te openen. 
Beide restaurants lopen inmiddels als een trein.

Op de vraag wat ze graag had willen doen antwoord ze ''In de medische wereld, mensen helpen
om gewicht te verliezen''. Overgewicht is een serieus probleem voor individu en voor de
samenleving. Dat is overigens niet strijdig met het maken en verkopen van gebakjes!

Het leven van Loes heeft haar vele mooie hoogtepunten gebracht maar ook dalen. Opstaan en
doorgaan……..en we sluiten het gesprek af met... ''je moet het gewoon doen''

Loes, dank voor het interview en heel veel succes samen met Herwig! 
 
 

 

 

Agenda komende weken 
 
- 11 januari Nieuwjaarsborrel 
- 24 februari Boerenkool eten in Strozzi 
 
Activiteiten Kalender

 

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: https://www.nlvwenen.at | Email: bestuur@nlvwenen.at of tel: +43 6991923 6054

Wil je je gegevens veranderen of deze emails niet meer krijgen? 
Je kan je gegevens updaten of afmelden van de nieuwsbrief.
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