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Van de voorzitter (Henk)
 

Beste & Lieve landgenoten,

Na een lange s�lte begint het weer een beetje te
bewegen in het bestuur. Ik hoop dat u een fijne
vakan�e gehad hee� en wens diegenen die hun
vakan�e nog mogen gaan genieten, heel veel plezier.

Na 18 jaar zijn we deze keer als familie naar Zuid
Afrika gevlogen. En het hee� het me wederom verrast
hoe mooi dit land is en hoe geweldig vriendelijk de
mensen zijn.

In de 18 jaar afwezigheid hee� het land een zeer grote
stap vooruit gemaakt en zou het zeker als voorbeeld
kunnen dienen voor veel andere landen in Afrika.

Het mooiste blij� toch de natuur, plots een Mannetjes
Olifant op de weg die nog niet besloten hee� of hij
zijn agressie kwijt wil op je auto of verder in de
struiken zal trekken… met een zucht van verlich�ng
besluit hij tot het laatste …of een neushoorn op 50 cm
afstand van de open jeep, waarop de Ranger toch
maar besluit om langzaam achteruit te rijden... pfff

Maar ook wakker worden met een impala in je tuin…
of een giraffe.

Onvoorstelbaar mooi en indrukwekkend. Triest is het
dan toch weer om te horen dat er per dag drie
neushoorns worden vermoord voor een klein beetje
hoorn omdat er culturen in de wereld zijn die geloven
in de magische werking daarvan. In en in triest wat
mensen kunnen doen.

Maar nog �jdens het verblijf in Afrika een posi�ef
bericht van een lid van de NLV die na een lange
wach�jd een zeer zware opera�e hee� ondergaan in
het AKH en nu weer posi�ef aan zijn toekomst kan
gaan denken. Een lange weg nog tot volledig herstel,
maar ook dit wordt door mensen gedaan en daarom
heb ik een diepe bewondering wat mensen, artsen in
dit geval, tegenwoordig allemaal kunnen.

Terug naar nu, het begint weer te borrelen... na
succesvolle ac�viteiten zoals de opening van de
HEMA, de stadswandeling en haring eten gaan we op
29 september weer wandelen door de Weense
wijnvelden… en voor de kenners, het blij� niet alleen
bij wandelen…😉 ook het Sinterklaasfeest vraagt zijn
voorbereiding en wellicht doen we de puzzeltocht nog
een keertje. Ook de wegens de hi�e uitgestelde foto
safari wordt opnieuw gepland.

De Nieuwjaarsborrel komt zeker op het programma.
Wellicht iets van een wijnproeverij, of een avondje
GIN proeven... of toch nog iets met ijskoffie… ideeën
zijn er genoeg en omdat ook dit jaar de sponsoren
weer van de par�j zijn, kunnen we de ac�viteiten
tegen lage kosten organiseren en deze voor de leden
kosteloos of tegen een geringe vergoeding aanbieden.

Dit is slechts een beknopt overzicht en in deze
nieuwsbrief, en andere communica�e kanalen houden
we jullie in meer detail op de hoogte van wat er waar
en wanneer komt.

Wij blijven natuurlijk al�jd open voor ini�a�even uit
de vereniging, laat het ons weten!

Na de ``vakan�erust” gaan we een leuke en ac�eve
�jd tegemoet. Wij, het bestuur van de NLV, hebben er
zin in en ik hoop velen van U hierbij te ontmoeten.

Namens het Bestuur

Henk

 

Met dank aan
onze sponsoren
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Opening HEMA in het Donau Zentrum.
Het was in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, maar de nieuwe HEMA in het Donau Zentrum
is nu officieel geopend. Veel belangstelling was er van zowel Nederlandse als Oostenrijkse zijde.
De rij met wachtenden was reeds aangegroeid tot wel 100 mensen, die natuurlijk allemaal tegelijk
de nieuwe winkel wilden bestormen. Niet alleen om te kijken, maar vooral ook om te kopen. De
eerste honderd kopers ontvingen bij hun aankoop ook een tas met geschenken.

Het zeer gemotiveerde personeel van de HEMA werd die ochtend bijgestaan door een groepje
Nederlandse vrijwilligers; (Arthur Egger; Alexandra Jordanich; Robert Belunek en Josephine
Schönberg) die er alles aan deden om de potentiele klanten te helpen bij het maken van hun
keuzes.

Namens het bestuur en het management van de HEMA danken we jullie van harte en hopen dat
het een leuke ervaring was om even in een winkel te kunnen helpen.

De “HEMA Familie” straalde van geluk toen het lint onder luid applaus van het wachtende publiek,
door de plaatsvervangend ambassadeur Monique de Ruijter werd doorgeknipt en de weg werd
vrijgemaakt om de aanval op het assortiment in te zetten.

 

 

 

 

Wij feliciteren, v.l.n.r. David Lee (Regio Manager), Wioleta Wozna (Opening Manager), Monique
Ruijter (NL Ambassade), Sabine Fritscher (Winkelmanager), Carla Velghe (Landen Directeur) met
het bereiken van deze mijlpaal en hopen dat velen de weg naar het Donauzentrum weten te
vinden.

Eén van de hoogtepunten die dag was het optreden
van de Oostenrijkse zangeres Rose May Alaba, jawel,
de zus van, die het publiek betoverde met haar zang
en danskunst. En natuurlijk heeft ze haar nieuwe
single “Go down Low” gezongen.

Om de sfeer erin te houden was er ook een DJ die
met zijn vrolijke muziek en uitstraling jong en oud voor
zich wist te winnen.

 

Namens het gehele Bestuur wensen wij de HEMA
veel succes voor de toekomst en verheugen ons al op
het Sinterklaasfeest dat ook dit jaar weer door de
HEMA ondersteund gaat worden.

 

--Meer Fotos van de Opening op de Site

Pass Egal Wahl

Bij de landelijke verkiezingen op 29 september zal
bijna 30% van de inwoners van Wenen in de
stemgerechtigde leeftijd niet kunnen stemmen,
omdat zij niet de Oostenrijkse nationaliteit
bezitten. Ik vermoed dat dat behalve mijzelf ook
vele andere Nederlanders betreft.
Op 24 september organiseert SOS Mitmensch
voor de vierde keer de Pass Egal Wahl voor
inwoners van Oostenrijk zonder Oostenrijkse
nationaliteit.
In Wenen kan gestemd worden op het adres
Minoritenplatz, 1010 Wien, 15:00 – 20:00 Uhr. Ik
zal zelf zeker in oranje outfit mijn stem uitbrengen.
Mochten er meer geinteresseerde zijn, dan is het
wellicht een idee om een tijdstip af te spreken,
bijv. om 17.30 of 18.00 uur. In ieder geval zou ik het zeer op prijs stellen als u deze
gebeurtenis onder de aandacht van de overige leden van de Nederlandse
Vereniging Wenen zoudt willen brengen.

Met vriendelijke groet,

Judith Schoonenboom

 

Wiener Wein Wandertag

Neustift am Walde – Nussdorf (11 km)
1180-1190 Wien

Op Zondag 29 September vind de Weense
Wijnwandeling weer plaats!

Start: Neustift am Walde (bij Busstation
35A). René is herkenbaar aan Oranje-NL shirt…!

Wat is de Weense wijnwandeldag?
Een traditioneel event, dat elk jaar plaatsvindt bij diverse „heurige“ in het 18e en 19e
Bezirk. Dit jaar in het weekend van 28 September. 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 mogelijkheden om tussentijds een stop te maken bij een „heurige“.

De route start in Neustift am Walde (Bus 35A) en loopt via Sievering (Bus 39A),
Vineyard Cobenzl (Bus 38A) and 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
Vineyard Cobenzl van 13.00 tot 14.00 uur.

Het laatste meeting point is circa 17.00 uur bij heuriger Mayer am Pfarrplatz . Ook
diegene die niet meeloopt is van harte welkom bij de gezellige „Ausklang“ bij Mayer
am Pfarrplatz.

Groetjes en hopelijk tot ziens!

René van der Poel en Marta Peier

 

Puzzeltocht

De puzzeltocht is er weer (bij voldoende belangstelling)
Op zondag  6 oktober om 14.00 uur, organiseren we als
Nederlandse vereniging, weer een puzzeltocht door de
stad Wenen.
 

De puzzeltocht is een leuke en interessante manier om met andere landgenoten wat
te babbelen en gelijkertijd de stad Wenen met wat andere ogen te bezien. De
puzzeltocht duurt ongeveer 90 minuten en is geen wedstrijd. We sluiten af met een
drankje of koffie in een van de vele lokalen die Wenen rijk is.

Graag horen we of jullie mee willen wandelen / Puzzelen. 
Als je interesse hebt, meldt je dan aan via het aanmeldformulier of stuur een
berichtje aan activiteiten@nlvwenen.at en meldt daarin met hoeveel personen je wilt
deelnemen.
Er zullen reserve puzzels aanwezig zijn voor degenen die spontaan besluiten mee
te doen, hier geld echter, zolang de voorraad strekt!

Een kleine bijdrage van € 2,50 voor volwassenen wordt gevraagd, kinderen tot 12
jaar zijn gratis.

We treffen ons voor de Eissalon am Schwedenplatz, Franz-Josefs-Kai 17
Ik hoop velen van u te zien!

Henk

 

Fotosafari wenen

Fotograferen, maar dan anders.

Er is een verschil tussen het registreren van een
gebeurtenis of het maken van een foto. Op 13
oktober organiseert de vereniging een wandeltoer
door Wenen waarbij “fotograferen” het
hoofdthema zal zijn. Op verschillende locaties
tijdens de toer zal aandacht worden besteed aan
camera instellingen, ISO waarden,
beeldcompositie, belichting en licht. Er zullen
verschillende opdrachten worden gegeven. We
verklappen nog niet alles, maar in ieder geval zal
één van de thema´s het fotograferen van de Karlskirche (maar dan anders) zijn. De
deelnemers kunnen na de toer hun beste foto´s op de website laten zien.

De toer staat onder leiding van twee zéér bedreven en enthousiaste
(semi)professionele fotografen. De toer start om 14:00 uur bij het café aan het
Resselpark naast het U bahn station Karlsplatz. Van de deelnemers wordt verwacht
dat ze over een (systeem) camera beschikken (geen Handy) en wanneer het
mogelijk is een statief meebrengen.

Meld je snel aan want het aantal deelnemers per toer is beperkt tot 15 personen
Aanmelden doet u het snelst en eenvoudigst via dit Aanmeldformulier of email Lena
Otter, activiteiten@nlvwenen.at. 

Er zijn overigens aan de toer géén kosten verbonden. Consumpties onderweg
komen natuurlijk voor eigen rekening.

Stadswandeling o.l.v. Mariken Peters
Beste leden,

Wie heeft er zin in een leuke, gezellige én
leerzame wandeling door de binnenstad van
Wenen?

De eerste stadswandeling dit jaar was, ondanks
het wat tegenwerkende weer, een groot succes dat
we voor een vervolg gekozen hebben. Voor
degenen die er de vorige keer bij waren, het wordt
een andere route, met nieuwe
interessante objecten en weetjes.

Onze Nederlandstalige stadsgids, Mariken Peters,
laat u tijdens deze wandeling van ongeveer twee
uur  Wenen zien dat óók voor Leden die hier al
jaren wonen verrassend kan zijn.

Begint bij u het ‘wandelbloed’ al te kriebelen, meldt
u dan snel aan!!!

Thema: "Rund um die Hofburg"
Wanneer: Zondag 27 oktober
Tijd: 10.00uur
Ontmoetingspunt: voor de ingang van de Augustinerkirche, Josefsplatz
Kosten: € 5,-  p.p. (v.a. 15 jaar en ouder, kinderen jonger dan 15 zijn gratis)

Aanmelden:  via dit aanmeldformulier of email Lena
Otter, activiteiten@nlvwenen.at.  

Hopelijk tot dan!!

 

Sinterklaasfeest 
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
 

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

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.

Strozzigasse 24, 1080 Wenen
Aanvang: 15.00 uur  

 

Ontvangen van de stichting GOED,

Workaround activatie DigiD App
Er is voor Nederlanders in het buitenland, die aan de
voorwaarden voldoen, nu een mogelijkheid om de
DigiD App te activeren en een telefoonnummer te
veranderen of toe te voegen, zonder een nieuwe
activeringscode op te halen bij de balie.

Lees het uitgebreide artikel op onze site
 

***
Stichting GOED - Grenzeloos Onder Een Dak
Website: www.stichtinggoed.nl

 

Komende Activiteiten

29 september -  Weense Wijnwandeldag : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
6 oktober - Puzzeltocht  : Zie elders in deze nieuwsbrief -  Meer
2 oktober -  Treffen bij Strozzi - Meer
4 oktober -  Hollandse Stamtafel Wenen  - Meer
13 oktober -  Fotosafari Wenen : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
27 oktober -  Stadswandeling "Rund um die Hofburg" : Zie elders in deze
nieuwsbrief - Meer
30 november -  Sinterklaasfeest : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
4 december -  Sinterklaasspel Café Strozzi : 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.
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