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Van de voorzitter (Henk)
 

Beste, Lieve leden van de Nederlandse vereniging in 
Wenen,

Het jaar loopt ten einde en dat betekent december, maand
van vele gezellige activiteiten. Maand van Sinterklaas,
glühwein, eten, kerstmarkt, etc. etc. Daarom deze speciale
nieuwsbrief, een overzicht van activiteiten die we als
vereniging organiseren. Een kort voorwoord deze maal daar
details  van de verschillende activiteiten in deze feestelijke
uitgave allen uitgelijnd zijn. Het bestuur heeft er hard aan
gewerkt en wij hopen velen van jullie te zien bij de diverse
activiteiten. I.v.m. planning willen we u vragen zich voor de
activiteiten aan te melden. Ook wil ik even stilstaan bij onze
Sponsoren en vrijwilligers, het is dankzij hen dat
we activiteiten zoals in deze nieuwsbrief genoemd kunnen
organiseren, bv Sinterklaas komt speciaal naar Wenen en is
voor kinderen gratis! En dat zonder contributie. Heel veel
dank heren en dames sponsoren voor jullie ondersteuning.
Dank jullie wel ook aan de vrijwilligers die hun tijd vrij maken
om alles te organiseren.
 
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne tijd toe!
 
Namens het gehele bestuur

Henk Overbeeke

 

 

Met dank aan
onze sponsoren
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Sinterklaasfeest 
 
Lieve kinderen en lieve ouders,
 
na het warme onthaal van vorig jaar hoefde ik er echt niet lang over na te denken. Ik
heb de Pieten dan ook de instructies gegeven een kleine omweg naar Wenen te
maken voordat we doorreizen naar Nederland. Ze zijn nu al zenuwachtig, vooral
omdat ze bang zijn dat we weg kwijt zullen raken! Ik heb de Pieten gegarandeerd
dat de Donau één lange rivier is, dus dat dat naar alle waarschijnlijkheid niet zal
gebeuren. Nu maar hopen dat ze de weg naar het nieuwe hotel kunnen vinden... Oh
jee.. de cadeautjes zijn in ieder geval veilig opgeborgen. Ik ga ervanuit dat alles
zoals ieder jaar helemaal goed komt, en dat we elkaar op 30 november gewoon de
hand kunnen schudden. Tot dan lieve kinderen, ik verheug me op ons wederzien.
 
Liefs,
De Sint

Dit jaar komt de Sint op zaterdag
30 november naar het Imperial
Riding School Renaissance Vienna
Hotel.  Als ouder brengt u voor uw
eigen kind een cadeautje mee van
onder de € 25,-  Vorig jaar hadden
we zo´n geweldige opkomst dat we
voor dit jaar een limiet moeten
instellen.  Ook dit jaar hebben we
een fantastische opening met Kigru
Kindermuziek, die ons allen zullen
opwarmen en het binnenzingen van
St. Nicolaas zeker zal helpen.  Meld u en de kinderen dus snel aan!

Begin: 14:00 uur met show "Kigru Kindermusik" tot de komst van Sinterklaas

Toegangsprijzen betalen bij de entree
Kinderen tot 10 jaar GRATIS!
tot 16 jaar € 5,00 - Volwassenen € 12,50

Ouders met kinderen aanmelden tot 23 november
onder: activiteiten@nlvwenen.at 
Graag bij aanmelding vermelden:
aantal volwassenen
aantal kinderen + hun namen + leeftijd
kort verhaaltje per kind voor in het grote Sinterklaasboek

Overige bezoekers aanmelden: Aanmeldformulier 

Sinterklaasspel Café Strozzi

Op 4 december is het weer zo ver, dan laten we
de dobbelsteen rollen en bepaalt het aantal
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. En natuurlijk zullen
de kruidnoten, pepernoten en taai taai niet
ontbreken.

Aanmelden voor het Sinterklaasspel: Aanmeldformulier 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen
Aanvang: 15.00 uur
NB. na 1 november is ook Strozzi rookvrij.

 

Kerstmarkt met Punsch/Glühwein

De Glühwein staat klaar!

Ook dit jaar schenken wij een glühwein of punsch en wel vrijdag de 13e december,
vanaf 16:30.
Bij de stand voor de ingang van het Kunsthistorische museum. Er wordt een
duidelijke signalering aangebracht die je niet kan missen.
De vereniging betaalt de eerste ronde voor iedereen (kinderen zonder alcohol).
Daarbij wordt een bon gegeven door de eigenaar van de stand die dan de tweede
ronde sponsort op inlevering van de tegoedbon. Dus twee drankjes gratis! Aan de
kaas wordt nog gewerkt maar ben positief gestemd dat we naast de
Oostenrijkse punsch een stukje Hollandse kaas hebben.
We hopen velen van jullie te zien op deze kerstmarkt. 

Hinno Böttger & Henk Overbeeke

Datum: 13 december
Tijd: 16:30 – 20:00 uur
Voor het Kunsthistorische Museum op de
Maria-Theresien-Platz

Aanmelden voor de Kerstdrink: Aanmeldformulier 

meer op de site >

Albert schenkt weer Glühwein
  
Op 16 november, 21 december en 23 december schenkt Albert weer zijn wijd
bekende punsch voor het goede doel, het moeder en kindhuis van Kolping.
Albert staat vanaf 17:00 in de Mariahilferstasse nr 93
Kom even langs en maak een praatje. De glühwein is top en zo wordt het voor het
vrouwenhuis  ook een beetje kerstmis. 100% van de inkomsten vindt zijn weg naar
het vrouwenhuis, er blijft nergens iets hangen.
Tot snel op 1 van de drie dagen
 

Nieuwjaarsborrel 2020

Wegens succes geprolongeerd! Evenals vorig
jaar organiseren we weer de traditionele
nieuwjaarsreceptie. En wel op Vrijdag de
17e januari in het Imperial… aanvang 19:30… einde
rond 23:00 uur, afhankelijk van de gezelligheid.

Het plan is om ook deze keer weer ondersteuning te
krijgen van onze sponsoren, financieel danwel in iets
lekkers. Komt u ook?

Houdt de datum vrij… 17 Januari, 2020
Tijd: vanaf 19:30 tot ca 23:00
Lokatie: Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

Aanmelden voor de Nieuwjaarsborrel: Aanmeldformulier 

meer op de site >

Terugblik Stadswandeling 27 oktober

Rondje Hofburg met Mariken Peters

Op zondag 27 oktober 2019 vond er weer een van de
interessante stadswandelingen onder leiding van Mariken
Peters plaats. Ditmaal met prachtig weer. Haar uitleg was
weer gelardeerd met allerlei tips voor latere bezoeken. We
begonnen in de Augustinerkirche, waar het koor aan het
oefenen was voor de mis. Prachtig! Desondanks mochten
we naar binnen en kon Mariken ons allerlei
wetenswaardigheden vertellen over wat er in de kerk te zien
valt.
Op de Josefsplatz kregen we het een en ander te horen
over de geschiedenis, de Nationale Bibliotheek en ook over
de brand in 1992, die de Redoutensaal verwoestte maar
gelukkig de bibliotheek niet bereikte. Mariken toonde ons
foto's van hoe het er na de restauratie van binnen uitziet.
Daarna ging het via wat eens de slotgracht was naar het
oorspronkelijke deel van de Hofburg, gebouwd met vier
hoektorens, die er nu niet meer zijn. In de Hofburgkapelle
zingen o.a. de Wiener Sängerknaben. Dan door een poort
(Schweizertor) met overblijfselen van een ophaalbrug over de slotgracht, die vroeger door een
Zwitserse garde werd bewaakt. We kwamen terecht op een imposant plein dat wordt overheerst
door indrukwekkende barokke gebouwen. In het oudere deel ervan houdt de Bundespräsident
kantoor.
Door een andere poort kwamen we uit op de reusachtige Heldenplatz, waar nu het parlement
provisorisch is gehuisvest tijdens de renovatie van het eigenlijke parlementsgebouw. Dat er de
dag ervoor (26 oktober) de grote nationale viering had plaatsgevonden, was nog duidelijk te zien.
Mariken verklaarde de betekenis van de beide standbeelden (aartshertog Karl en Prinz Eugen) en
vertelde ons zo weer een stukje Weense geschiedenis. Ook het kruis naar aanleiding van het
bezoek van de paus kreeg aandacht. Dan naar het Weltmuseum, waar je in de fraaie hal ook
prima een kop koffie kunt drinken. Ernaast is een nieuwe ruimte met een overzicht van het
ontstaan van de Hofburg en de veranderingen en uitbreidingen die in de loop der tijden zijn
aangebracht. De moeite waard!
Dan via de Burggarten (waaronder de archieven van de Nationale Bibliotheek zich uitstrekken) en
de standbeelden van Mozart en Franz-Joseph richting Albertina en de geschiedenis van het
museum en zijn standbeelden.
En zo waren we weer een stukje Weense kennis rijker. Dankjewel, Mariken!

Bianca ter Laan
 

 

 

DI-RECT in Wenen
De Bekende nederlandse band DI-RECT brengt tijdens zijn
eerste Europese tour ook een bezoek aan Wenen.
Op 6 december vindt het concert plaats in de B72,
Hernalser Gürtel 72-73, 1080 Wien.

Tickets en Info: www.di-rect.com

Meer op onze  site >
 

Komende Activiteiten

30 november -  Sinterklaasfeest : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
4 december -  Sinterklaasspel Café Strozzi : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
6 december-  Hollandse Stamtafel Wenen  - Meer
13 december -  Kerstmarkt met Punsch/Glühwein : Zie elders in deze nieuwsbrief
- Meer
17 januari 2020 - Nieuwjaarsborrel : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer

Aktiviteiten 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.

https://www.purspective.com/
http://www.whatstheprice.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/viese-imperial-riding-school-renaissance-vienna-hotel/
https://www.facebook.com/HEMA.austria/
https://henriwillig.com/de/kasegeschafte/wien/cheese-more-kartnerstrasse/

