De Nederlandse Vereniging Wenen

Wekelijkse en maandelijkse bijeenkomsten:

Activiteiten 2019
Eieren zoeken
Op Paas Maandag (22 april) zouden we graag de Nederlandse kinderen en hun ouders uit
willen nodigen om samen eieren te zoeken en Hollandse spelletjes te spelen, zoals koek
happen. Start: 15.00 in het Turkenschanzpark, bij de Toren. Opgeven kan tot 2 april, het gaat
alleen door bij voldoende aanmeldingen en bij mooi weer!
Koningsdag
Op 27 april vieren we weer Koningsdag onder het genot van bitterballen, Grolsch bier en
karaoke! Georganiseerd door de Hollandse Avond, vanaf 17.00 uur in Pointers
Foto safari. Mei (exacte datum wordt nog bekend gemaakt)
BBQ op het Donauinsel
Op 2 juni, vanaf 13:00 uur wordt er weer een bbq gehouden! Aanmelding is niet nodig en
deelname is kostenloos! Het idee is dat je zelf je eten en drinken mee neemt, de organisatie
brengt kolen en sausjes, borden en bestek. De lokatie is Grillplatz 4 bij de Floridsdorfer brug
(Tram 31, of per auto op de parkeerplaats +/- 450 meter stroomopwaarts aan de linker kant
van het eiland.
Haring happen. Juni (exacte datum wordt nog bekend gemaakt)
Stadswandeling
Nederlandstalige Stadswandeling met officiele stadsgids Mariken Peters!
23 juni 10.00 -15.00 uur
Speurtocht
In de 2e helft van September organiseren wij als Nederlandse vereniging bij voldoende
belangstelling weer een puzzeltocht door de stad Wenen. De tocht duurt ongeveer 90
minuten, is geen wedstrijd en geschikt voor jong en oud. We sluiten af met een drankje of
koffie.
Wijnwandelen
Zondag 29 September, een traditioneel event dat elk jaar plaatsvindt bij diverse „heurige“ in
het 18e en 19e Bezirk. Georganiseerd door René van der Poel en Marta Peier
Sinterklaasfeest
Op Zaterdag 30 november bij het Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

Strozzi! - Elke eerste woensdag van de maand
De oudere jongeren komen elke eerste woensdag van de maand bij elkaar in Café Strozzi om
de laatste stand van zaken in de wereld te bespreken. Natuurlijk ook de belangrijke zaken
zoals verjaardagen!
Afterwork! - Elke derde donderdag van de maand
Voor alle Dutchies and Dutch Speakers in Vienna, Het doel is om Nederlanders en Nederlands
sprekenden op verschillende manieren beter te leren kennen.
De after-work borrel is elke derde donderdag van de maand op een wisselende locatie. Geen
typische ´Hollandse Avond´, maar een relaxte ongedwongen borrel met goede sfeer tussen
een grote dynamische groep aan personen.
Hollandse Avond! - Elke eerste vrijdag van de maand
Een avondje gezellig bijkletsen in Pointers. Zoals vanouds de alom bekende Hollandse avond
met Nederlandse snacks (bitterballen, kroketten en frikandellen), Grolsch, Nederlandse
gezelligheid….
Nederlands koor - Iedere woensdag
Zingen! Wie doet het niet? Stiekem onder de douche, in de auto met uw favoriete lied. Of
misschien ook wel samen met anderen in een koor. Muziek verbindt en geeft de mogelijkheid
nieuwe vriendschappen te sluiten. Na de laatste nieuwsbrief ben ik op het idee gekomen om
een klein koortje op te zetten. Een plek waar we samen Nederlandse liederen kunnen zingen
en elkaar wat beter kunnen leren kennen. Voorkennis van zingen en ervaring met koorzang is
niet verplicht maar natuurlijk altijd handig! De repetitie dagen zijn op woensdag als we
voldoende belangstellende vinden

