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Beste/lieve Nederlanders in Wenen,
 

De afgelopen dagen waren, voorzichtig uitgedrukt, vol
van ontzet en verbazing. Je kan geen tv zender
aanzetten, of het gaat over de terreuraanslag in Wenen,
de presidentsverkiezingen in Amerika en het
coronavirus.

De terroristische aanval in Wenen op onschuldige
mensen heeft ons allemaal geschokt en tot onbegrip
geleid. Wenen staat bekend als één van de veiligste
steden ter wereld en toch kan ook hier zoiets vreselijks
gebeuren. Veiligheid en tolerantie zijn een hoog goed en
voor diegenen die daar misbruik van maken is geen
plaats.

Dan zit de hele wereld met ingehouden adem te
luisteren wie de volgende president van Amerika wordt.
Zonder hier een politiek statement te willen afgeven ziet
het er naar uit dat er een nieuwe president gaat worden
gekozen.

Tot slot worden we nog altijd geconfronteerd met het
coronavirus. Nadat Oostenrijk in maart als
schoolvoorbeeld diende hoe we dit kunnen aanpakken
met zo min mogelijk doden en het begrenzen van het
aantal infecties, moeten we helaas constateren dat een
2e lockdown noodzakelijk is om dit virus te bestrijden.
Laten we hopen dat er z.s.m. een inentingsstof wordt
gevonden. Het coronavirus zal ons desalniettemin nog
lang bezighouden.

Als vereniging proberen we binnen de mogelijkheden die
we nu ter beschikking hebben toch een aantal
activiteiten te organiseren. Zo hebben we onlangs 2
stadswandelingen in Wenen georganiseerd en ook de
quiz en het haringhappen bij Hinno en Alice in Café
Strozzi zijn goede voorbeelden, dat we elkaar, binnen de
grenzen der mogelijkheden, kunnen ontmoeten.

Vanzelfsprekend zijn andere ideeën zeer welkom.

Graag wil ik refereren aan een statement van de
voetbaltrainer van mijn zoon: "We zijn hier niet om
Ronaldo te ondersteunen, maar om met zijn allen beter
te worden en niemand alleen achter te laten".

Ik hoop van harte dat we niemand alleen achterlaten en
daar helpen waar het nodig is.

Blijf gezond,
 
Henk 
 

Met dank aan onze
sponsoren

 

Lieve kinderen, beste ouders,

Het is bijna 5 dec en om die tijd vieren we dan het Sinterklaasfeest. Heel veel kinderen
verheugen zich ieder jaar weer op de komst van de goedheiligman en ook de Sint verheugt
zich elk jaar weer om al die blije gezichten te zien.
En dat is nou precies waarom ik, de hoofdpiet, me zorgen maak. Er zijn al een heleboel
aanmeldingen binnengekomen en dat is natuurlijk geweldig fijn. Maar omdat dit jaar toch
anders is dan andere jaren ben ik bang dat nog niet alle kindertjes voor het feest zijn
aangemeld. Dat kan komen omdat heel veel papa´s en mama´s misschien hele andere zaken
aan hun hoofd hebben. Dat begrijp ik dan ook wel, maar het zou jammer zijn als de kleinsten
daardoor een beetje in het gedrang komen.

Lieve mama´s en papa´s u kunt uw kind(eren) nog tot 20 november bij mij aanmelden, dan
zorg ik ervoor dat ze op 5 december niet worden overgeslagen. Mag ik op jullie rekenen? Uw
kind(eren) zijn u zeker dankbaar. Een blij gezicht te zien dat doet wonderen!

Lieve groeten, de Hoofdpiet.
 
Aanmelden via de speciale Sinterklaaspagina

Aangepast Sinterklaasfeest,

Het is bijna december en dat betekent dat we als Nederlandse Vereniging in Wenen al weer
volop bezig zijn met de voorbereidingen voor het oer-Hollandse Sinterklaasfeest.
We hebben daarom contact opgenomen met Sinterklaas en kregen de Hoofd-Piet aan de
telefoon. Die vertelde ons dat Sinterklaas wegens zijn hoge leeftijd voorzichtig moet zijn om niet
besmet te raken met het Corona virus en dit jaar dus geen kinderen zal bezoeken of
ontvangen. 
Dit was voor ons een zeer teleurstellende mededeling.  En zo dreigde het Sinterklaasfeest dit
jaar niet door te gaan. Maar al snel bleek dat de Hoofd-Piet een beetje voor zijn beurt had
gesproken. Sinterklaas was een beetje boos op zijn Hoofd-Piet en zei dat het Sinterklaasfeest
dit jaar zeker zal doorgaan. Een beetje anders dan voorgaande jaren, maar op en rond 5
december vieren we gewoon met de kinderen in Wenen Sinterklaas.

De Sint bedacht het plannetje om in deze moeilijke tijd de kinderen via een Videoboodschap toe
te spreken. Net zoals de Koning dat in april gedaan heeft. 
Samen met het Bestuur van de Vereniging en zijn zeer toegewijde hulp-pieten, gaat hij ervoor
zorgen dat de kinderen in Wenen een persoonlijke videoboodschap van de Sint krijgen. En
misschien wel het allerbelangrijkste is, dat ook aan de cadeautjes en het snoepgoed is gedacht.
Dus gewoon je schoen zetten en met Papa en Mama alvast de Sinterklaasliedjes oefenen.

Aan de ouders van de kinderen:

Om uw kind dit jaar deel te laten nemen aan het
Sinterklaasfeest is het belangrijk dat u zich bij ons aanmeldt
en de gegevens per kind aan ons doorgeeft.
Naam van het kind, leeftijd op 5 december, adres waar we de
verrassing kunnen bezorgen en een telefoonnummer waarop
we u kunnen bereiken om wat informatie te krijgen waarvan u
denkt dat de Sint dit in zijn boodschap aan uw kind(eren) zou
kunnen gebruiken. 
Dit gaat het beste via het formulier op de speciale
Sinterklaasfeest  pagina!

Wij ontvangen uw reservering graag uiterlijk op 20 November.
Na die datum is het helaas niet meer mogelijk uw kind(eren)
aan te melden.

Het verrassingspakket voor uw kind(eren) is gratis en er zijn aan het deelnemen géén kosten
verbonden. Natuurlijk is een vrijwillige bijdrage aan de Vereniging van harte welkom!

Wij hopen dat we dit jaar weer veel kinderen mogen registreren voor dit toch wel unieke
evenement.

U ontvangt een paar dagen vóór 5 december van ons een unieke link waar u de
videoboodschap voor uw kind(eren) kunt downloaden. Na het downloaden is het bestand uit
onze systemen verwijderd. De persoonlijke data zal na 10 december definitief van onze
systemen worden verwijderd. 

Voor vragen kunt u altijd even contact opnemen met Henk of Lena.

Namens het voltallige Bestuur
Henk Overbeeke

Terugblik Hofjeswandelingen
De vereniging heeft deze maand twee keer met een groepje leden een tour door de stad Wenen
gemaakt waarbij we in verborgen hofjes (Pawlatschenhöfe) gekeken hebben en door de
zogenaamde “Durchhäuser” (verbindingen tussen twee
hoofdstraten) gelopen zijn. Het weer was gelukkig op onze
hand, hoewel het toch op beide dagen een beetje fris was.
We verzamelden bij de Stephanskerk en hebben de meest
schitterende binnenhofjes kunnen zien welke het eerste
Bezirk in Wenen rijk is. Helaas waren op beide zondagen
een paar binnenhofjes gesloten, maar dat kon de pret niet
drukken. Er werd druk gefotografeerd en ook vanuit de
deelnemers zijn er spontaan aanvullende reacties
gekomen. En zelfs voor de mensen die al langer in Wenen
wonen waren er verrassingen. Er was dus voor iedereen
iets nieuws te ontdekken. Daarom hebben we besloten de
Tour op de website beschikbaar te stellen zodat iedereen
deze kan downloaden. De kaartjes en de verhalen zijn er
allemaal in opgenomen.

Zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van de Blutgasse
(Bloedsteeg). Vele verhalen doen daarover de ronde hoe
de Blutgasse aan haar naam is gekomen, verhalen van
slagers die daar varkens slachtten en het bloed over het
straatje lieten lopen of Ridders die daar vermoord zijn, allemaal legenden die tot de folklore
behoren. Nee, het steegje heette vroeger de Köthgassel (het Poepsteegje). Het bestond uit een
rijtje tot 8 meter diepe gaten waar de bewoners hun toiletemmers in legen konden. Was het ene
gat vol dan ging je gewoon naar het andere tot de vorige weer was opgeruimd. De naam heeft
men later, in 1550, veranderd in Plutgessel, welke later in de volksmond verbasterd is in
Blutgasse. Geen Haloween of griezelverhaal dus.

Zo staan er nog meer verhalen en verklaringen in het document die wellicht leuk zijn om te
lezen.

Lees maar na waar Leopold Hawelka met zijn vrouw Josephine een dag na hun huwelijk een
café is begonnen?? (tip: niet daar waar het beroemde café Hawelka nu staat)

We zijn van plan om nog een paar andere tours te bedenken
en houden u op de hoogte via onze nieuwsbrieven. Met dank
aan alle deelnemers voor jullie geduld en inbreng en natuurlijk
aan de stad Wenen voor het gratis ter beschikking stellen van
de informatie.

Geheimtip: Het Pawlatschenhof aan de Kohlmarkt nummer
11 behoort tot de mooiste van Wenen. Het is helaas
afgesloten met een hekwerk. Insiders vertelden me dat je
gewoon daar moet wachten tot er iemand naar de Tandartsen

Kamer gaat en daarvoor het hek geopend wordt. Niemand stuurt je weg alleen hordes toeristen
wilden ze zo vermijden. Op de zolderverdieping heeft vanaf 1749 Joseph Haydn gewoond.

Meer fotos bij het artikel op de site

Download:  Hofjestour NLV Wenen_2020

 

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
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Je kan je gegevens updaten of afmelden van de nieuwsbrief.
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