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Van de voorzitter (Henk)
 

Beste / Lieve Nederlanders in Oostenrijk,

De dagen beginnen merkbaar te korten en de bossen en
wijngaarden kleuren rood en geel, alsof ze in brand staan.
Ongelofelijk mooi. Oostenrijk is een prachtig land en ik ervaar
het nog steeds als een luxe hier te (mogen) wonen. Natuurlijk
heeft dit land ook zijn eigenaardigheden. Wellicht niet zo
extreem als de Engelsen met hun Brexit maar genoeg om
het voorhoofd te fronsen. Ik hoop van harte dat dit soort
uitwassen ons verder bespaart blijft.

Tijdens de vergadering van afgelopen maand, is het duidelijk
geworden dat de zomer voorbij is en dat het
festiviteitenseizoen er aan komt.

We hebben Sint Nicolaas gesproken en jawel, ook dit jaar
komt hij voor alle kinderen even in Wenen voorbij. De goede
Sint komt echt. Wel op een andere locatie en wegens de
drukte een beetje vroeger dan vorig jaar. En ook voor de
ouderen komt Sinterklaas dit jaar weer op bezoek in café
Strozzi!

Houd de website en nieuwsbrieven in de gaten voor de
details zodat je niets hoeft te missen. Ook de
voorbereidingen voor Kerst en de Nieuwjaarsreceptie draaien
op hoog toeren en het aanbieden van een gratis Punsch of
Glühwein staan ook op onze agenda. Als je zin hebt om te
helpen dan meld je je gewoon bij één van de bestuursleden
aan.

De wijnwandeling was ook mede dankzij het prachtig weer
een fantastische happening, Helaas kon ik er wegens bezoek
van mijn vader dit jaar niet meewandelen. Denk dat ik
volgend jaar toch maar anders ga plannen!

Met het project GOED gaat het nog steeds goed. Regelmatig
worden kleinere en grotere successen geboekt. De eerste
voortgangsrapportages staan al bij ons op de website,
waardoor je een goed beeld krijgt van wat ze allemaal doen.
En alles pro Deo. Donaties zijn dan ook van harte welkom!

De drie oprichters van GOED hebben duidelijk een uitdaging
gevonden in de problemen die ons allen, vroeger of later zal
raken. Het vinden van een wereldwijde oplossing voor de
problemen die de Nederlander in het buitenland soms
ondervindt is niet eenvoudig en gaat af en toe met de nodige
hickups gepaard. Ondersteuning, zowel financieel als ook bij
de activiteiten zijn zeer welkom. Ik ondersteun hun initiatief
van harte!

Zeer veel dank gaat uit naar onze sponsoren, ook dit jaar
hebben we weer ruime ondersteuning gekregen en kunnen
we bv de kinderen weer gratis naar Sinterklaas laten komen
of worden er kortingen op de activiteiten gegeven. Dames en
Heren sponsoren, heel veel dank!

Ik wens iedereen een heel mooie herfst, en hoop velen van
jullie op één of meerdere van onze activiteiten tegen te
komen.

Henk

 

Met dank aan
onze sponsoren
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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  

 

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 >
 

 

Kerstdrink met
Punsch/Glühwein

Op vrijdag 13 december is het tijd om in de
kerststemming te komen.

Als bestuur van NLV Wenen zouden we het
leuk vinden om met onze leden een Punsch
of Glühwein te drinken, zoals bij de meeste
van onze evenementen zal de vereniging
een rondje van het huis geven! Daarnaast zal één van onze sponsoren de tweede
punsch voor haar rekening nemen! Het bestuur hoopt vele leden te ontmoeten, en
voor de niet leden… het lidmaatschap is nul Euro… dus snel aanmelden, we nemen
alleen uw emailadres… waar vind U zo’n aanbieding!

Allen van harte welkom

Datum: 13 december
Tijd: 17:00 – 20:00 uur
Een mooie lokatie in Wenen… details volgen

meer op de site >

Nieuwjaarsborrel 2020

De Nederlandse Vereniging in Wenen nodigt u/je uit
voor een
gezellige nieuwjaars-borrel!

Houdt de datum vrij… 10 of 17 Januari, 2020
Tijd: vanaf 19:00 tot ca 23:00
de Lokatie en exacte datum  volgen nog!

meer op de site >

Komende Activiteiten

27 oktober -  Stadswandeling "Rund um die Hofburg" : Zie elders in deze
nieuwsbrief - Meer
1 november -  Hollandse Stamtafel Wenen  - Meer
6 november -  Treffen bij Strozzi - Meer
30 november -  Sinterklaasfeest : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
4 december -  Sinterklaasspel Café Strozzi : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
13 december -  Kerstmarkt met Punsch/Glühwein : Zie elders in deze nieuwsbrief
- Meer
10 of 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.

http://www.whatstheprice.com/
https://schmdt.nl/de/
https://www.purspective.com/
https://www.facebook.com/HEMA.austria/
https://www.marriott.com/hotels/travel/viese-imperial-riding-school-renaissance-vienna-hotel/
https://henriwillig.com/de/unsere-kasemarken/cheeseandmore/

