
Bekijk deze e-mail in je webbrowser

Beste/lieve leden van de Nederlandse
Vereniging in Wenen,

Ik hoop van harte dat jullie de zomermaanden goed zijn
doorgekomen. Ik wil graag namens het voltallige bestuur
herhalen dat iedereen van harte welkom is als er vragen
zijn. Natuurlijk is er de Nederlandse ambassade waar
iedereen terecht kan. De huidige signalen zijn niet goed
en de kans op selectieve Lock down neemt toe. Als
bestuur willen wij graag iedereen die vragen heeft
helpen, soms is een belletje genoeg. Aan iedereen:
Mochten jullie landgenoten zien die hulp kunnen
gebruiken of hulp vragen, laat ze weten dat ze niet
alleen (hoeven te) zijn.

Corona heeft een behoorlijke druk gezet op onze agenda
van activiteiten… . de eenvoudigste weg is alles
annuleren. Simpel en kost weinig. Wij, het bestuur van
de NLV, gaan een andere weg bewandelen en in de loop
van de komende weken horen jullie meer. Zo hebben we
bv met Sinterklaas gesproken, en ja, een feest zoals
andere jaren zit er niet in maar de Sint heeft aangegeven
dat hij toch iets wil doen, binnen de Corona richtlijnen.

Het haring happen zoals gepland gaat niet door maar er
is een initiatief vanuit de leden om het iets anders te
doen zodat er toch wat haringen komen. Het samen
lopen van de Weense Wijnwandel dagen zullen dit jaar
niet door de vereniging worden gecoördineerd, maar er
is voldoende ruimte voor initiatieven van leden. Spreek
met vrienden of familie af en gebruik de quality time om
elkaar rustig en gezellig weer te spreken.

In een brainstorm sessie hebben we als bestuur diverse
ideeën gegenereerd en we zijn deze nu aan het
uitwerken. Het is echter van cruciaal belang dat leden
ook komen met ideeën en ze kleinschalig  organiseren.
Er zijn diverse manieren om virtueel te werken, niet zo
strak als in het verleden maar als we alles een beetje
laten meanderen dan geeft de huidige situatie ook
mogelijkheden.

De komende maanden worden geen makkelijke
maanden. Ik wens iedereen heel veel sterkte en wijsheid
toe in deze periode.
Ik wil afsluiten met waarmee ik begonnen ben, let op
elkaar, help of organiseer hulp, zodat we eerlijk kunnen
zeggen „niemand is alleen“. En iedereen is natuurlijk van
harte welkom bij de NLV. 

Henk

Met dank aan
onze sponsoren
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Elkaar helpen in tijden van de pandemie
We hebben allemaal een paar rare en uitzonderlijke
maanden achter de rug en helaas is het (Corona)
einde nog niet in zicht. Toch hebben we hier in
Oostenrijk gelukkig best wat vrijheden en mogen we
gaan en staan waar we willen, zolang we dat maar
voorzichtig doen.

Helaas is niet alles mogelijk en moeten wij ons ook
beraden als bestuur wat we met minimaal risico
kunnen aanbieden en wat we liever op dit moment
niet doen. Bovendien is het voor iedereen
verschillend wat je mogelijkheden zijn en waar je je
veilig bij voelt. Zelfs al hebben we nu weinig

activiteiten, wat we wel hebben is een enorm netwerk. Ook binnen ons netwerk zijn
mensen die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken, omdat ze ziek zijn, tot de
risicogroep behoren of ineens erg alleen zijn. Het zou mooi zijn als we ook binnen ons
netwerk de helpende hand kunnen bieden aan onze landgenoten (en Oostenrijkers
natuurlijk).

Buiten ons eigen NLV netwerk zijn er allerlei geweldige initiatieven in Wenen en
Oostenrijk.

We hebben een aantal tips voor jullie op een rijtje gezet.

Fragnebenan
Op dit platform kun je je aanmelden om in contact te komen met je buurtbewoners:

1. Maak kennis met buren: Ga hardlopen met de buren, naar het museum of naar het
café om de hoek. Woon een ouder-kindbijeenkomst bij. Word lid van de yogagroep
in het park in de buurt,

2. Buurthulp: Leen gereedschap of keukengerei. Breng me naar de ijzerhandel. Vindt
een goede dokter die u wordt aanbevolen. Ontvang gratis zaailingen of
verhuisdozen

3. Bruikbare informatie: Lees meer over nieuwe vacatures, bouwplaatsen, nieuwe
huisdieren en evenementen bij jou in de buurt.

Fragnebenan is een lokaal platform en de voertaal is doorgaans
Duits. https://fragnebenan.com/

 

Facebook Groep Nederlanders in Wenen

Deze Facebook groep wordt veel gebruikt om hulp en advies te vragen van andere
Nederlanders in Wenen. Hier wordt vaak oppas gevraagd en aangeboden, spullen
verkocht van mensen die (weer terug naar Nederland) verhuizen en advies gevraagd
aangaande verblijf in Wenen en reizen tussen Oostenrijk en Nederland in tijden van de
pandemie. Wanneer je ergens hulp bij nodig hebt en hier liever in het Nederlands over
communiceert, kun je hier goed terecht en krijg je hier doorgaans bruikbare
tips. https://www.facebook.com/groups/53475477691/

 

Message Board Nederlandse vereniging in Wenen

Op de website van de Nederlandse Vereniging in Wenen is sinds kort een virtueel
prikbord te vinden waar vraag en aanbod op kan worden geplaatst. Alles kan hierop
geplaatst worden zolang het gaat om non-commerciële zaken. Wilt u wel eens op een kat
passen of bijles geven?
Heeft u Nederlandse boeken te ruilen of verkopen? Zoekt u iemand om Nederlands/Duits
mee te spreken? Of zoekt u iemand die kan helpen met het halen van boodschappen?
Het mag er allemaal op! 

Forum/Prikbord NlV

 

Ten slotte raadt de stad Wenen de volgende twee websites aan, wanneer u graag
vrijwilligerswerk zou willen doen, of wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning:

http://www.freiwilligenweb.at/

https://www.teamoesterreich.at/nachbarschaftshilfe/

Deze websites zijn wel in het Duits. 

 

Nieuwe haring in Café Strozzi
Op 3 oktober stond het traditionele haring
happen bij Café Strozzi op de agenda. U kon
zich daarvoor aanmelden maar om wellicht
begrijpelijke redenen hebben slechts weinigen
van deze uitnodiging gebruik gemaakt. Dat is
voor de vereniging dan ook de reden om dit
evenement te laten vervallen.

Toen we dit aan Hinno van Café Strozzi hebben gemeld heeft hij op persoonlijk initiatief
besloten om het evenement toch te laten plaatsvinden. Hij brengt daarvoor op woensdag
7 oktober uit Nederland een hoeveelheid haringen mee. Dit betekent dat u bij hem alsnog
in de gelegenheid bent om een echte Hollandse Haring te eten en wellicht daarbij een
echte Jenever te drinken.

Daarnaast zal hij zijn inmiddels beroemde Bitterballen serveren, kan het Nederlandser?
Als bestuur stellen wij het initiatief van Hinno zeer op prijs en ondersteunen hem van
harte!

Dus in geval je toch een haring, of bitterbal, wilt eten, meld je dan aan bij Hinno via het
volgende email adres, hinnorfboettger@msn.com.

Niet vergeten, Woensdag 7 oktober vanaf 14:00 uur in Café Strozzi in de Strozzigasse.

Binnen lopen zonder vooraanmelding mag natuurlijk ook, maar de haring kan dan al
'verdronken´ zijn.

Café Strozzi voldoet aan alle richtlijnen voor Corona en is een niet roken-café.

Wandelen door verborgen Wenen; Binnenhofjes en Doorgangen

De Nederlandse Vereniging in Wenen nodigt u van
harte uit om deel te nemen aan een wandeling door
historisch Wenen waarbij we de door, voor velen,
verborgen straatjes en doorgangen zullen wandelen.
De wandeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel
betreft uitsluitend de verborgen schatten in het 1e
Bezirk. Deze wandeling is bijna 3 kilometer en duurt
ongeveer, inclusief de uitleg onderweg 1 tot 1,5 uur.

Voor de liefhebbers die graag nog verder willen
wandelen is er een tweede etappe welke 5 kilometer
lang is. Bij normaal tempo duurt dit 1,5 tot 2 uren. De
totale lengte van het traject is 8,2 kilometer (volgens
Google Maps). 

We starten met elkaar bij de Stephansdom en
wandelen dan via verschillende bezienswaardigheden
naar de Freyung waar de tweede etappe aanvangt en verder gaat naar het eindpunt aan
het Schlossquadrat in Margareten.

Het levert zeker mooie plaatjes op, dus vergeet uw camera niet mee te nemen!

Omdat het aantal deelnemers is beperkt tot 15*, hebben we de tour voor twee data
ingepland. Op zondag 11 en 25 oktober starten we om 10:00 uur omdat het dan nog
heerlijk rustig is onderweg.

Meld u aan bij Lena onder activiteiten@nlvwenen.at of via het aanmeldingsformulier op
onze website: https://www.nlvwenen.at/aanmeldenactiviteiten/

 Hopelijk tot ziens

* Indien de regelgeving omtrent Co-Vid19 ons daartoe dwingt zullen we het maximum aantal
deelnemers naar beneden bijstellen.

(Met dank aan de Stadt Wien)

Schloss Hof leren kennen
Het Schloss Hof ligt ca. 12 km ten noorden van Hainburg aan de Donau. Dit prachtige
kasteel is geheel gerestaureerd en is de moeite waard om te bezoeken.

Tijdens deze tour wordt het grootste kasteelcomplex van Oostenrijk in zijn geheel
verkend. De speciale tentoonstelling "Sissi's zoon Rudolf" en de staatskamers in het
kasteel maken net zo goed deel uit van het tourprogramma als de barokke tuin en het
landhuis met zijn ambachtelijke kamers, thematuinen en zeldzame oude Oostenrijkse
huisdierenrassen. Kom met ons mee in de barokke wereld van Schloss Hof!

Datum: 18 oktober
Tijd: 10:30 Uur en de rondleiding duurt ca. 1,5 uur
Kosten:  € 6,- plus entreegeld  € 16,00-18,00  afhankelijk van het aantal aanmeldingen
Aanmelden kan via het aanmeldformulier.
Meer details van het kasteel vind je ook onder: https://www.schlosshof.at/
 

Sinds 1984 woon ik, Jan Schuiringa als geboren Nederlander, in Bruckneudorf, bij Bruck aan de Leitha.

Samen met mijn Oostenrijkse partner voelen wij ons echt thuis hier en ons home is ook in de buurt van

de Neusiedlersee. We genieten van ons pensioen en ik ben in de zomer vaak aan het zeilen of als het

kan in de winter schaatsen op de Neusiedlersee. Graag organiseer ik voor de leden van de

Nederlandse Vereniging een dagje Schlosshof op 18 oktober en een dagje Dorfsmuseum op 31

oktober (zie elders in deze Nieuwsbrief).

Rondleiding Dorfmuseum Mönchhof
De voorheen kleine privécollectie van Josef Haubenwallner is de afgelopen 30 jaar
uitgebreid tot een groot regionaal openluchtmuseum. Het geeft inzicht in het dagelijkse
dorpsleven en het landelijke leven in de Heideboden van circa 1890 tot de jaren 60.
Toen vonden de grote sociaaleconomische veranderingen plaats, en de “Hoad-boeren”
zochten en vonden de verbinding met de “nieuwe, moderne tijden”.

Het dorpsmuseum is opgedeeld in drie gebieden. De eerste gaat over de basisprincipes
van het veiligstellen van een bestaan   - van het verbouwen van graan tot de bietenteelt,
de tweede gaat over het aanleggen van voorraden voor persoonlijk gebruik. Achter een
kleine vijver ligt het derde deel, het ideale typische dorp met alles wat er ooit bij hoorde –
landbouwgrond en vijver, herberg, school, bioscoop, stadskantoor, brandweer,
ambachtswerkplaatsen, winkels, melkhuis, korenmolen, … en zelfs een kerk, iets
verheven op een heuvel en boven alles troont.
 

Datum: Zaterdag 31. Oktober
Tijd: 10:30 en de rondleiding duurt ca. 1,5 tot 2 uur
Kosten: afhankelijk van het aantal personen ca. € 12,00  inklusief rondleiding
Aanmelden kan via het aanmeldformulier.
Nadere informatie onder : https://www.dorfmuseum.at/

Wat te doen in Wenen de komende tijd
Ondanks de beperkingen van de corona pandemie, zijn er gelukkig toch nog activiteiten
die wel door kunnen gaan. Deze activiteiten vinden allemaal buiten plaats, waar afstand
houden mogelijk is, maar waar je toch even gezellig samen kunt zijn. Hieronder zie je
een selectie van activiteiten in en rondom Wenen georganiseerd door Wenen..

Weense Stadswandelingen
De stad Wenen biedt 12 goed gemarkeerde wandelroutes in en rond Wenen aan. Allen
zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Routes en beschrijvingen zijn hier te
vinden: https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/wandern/wege/

Weinwandern
De tijd voor het wandelen tussen de
wijngaarden is alweer aangebroken!

Rond Wenen zijn verschillende mooie,
goed begaanbare wandelroutes te vinden
met prachtige uitzichten. Je vindt onderweg
Heurigen of Buschenshanks om even uit te
rusten en de plaatselijke wijn of vruchtensap te proberen.
Op deze website zijn verschillende routes te vinden: https://touren.labut.at/wiener-
weinwanderwege/

Op de nazomer BBQ-en
Heeft u iets te vieren maar heeft u geen zin mensen thuis uit te nodigen? Of wilt u
zomaar een gezellige middag organiseren met familie en/of vrienden? Of wellicht heeft u
zin in een BBQ maar hiervoor geen plek thuis?

In de Stad Wenen worden verschillende BBQ's aangeboden waar u gebruik van kunt
maken. Sommigen van deze zijn gratis en niet te reserveren. Anderen kunnen
gereserveerd worden en kosten een kleine bijdrage voor het bijgeleverde hout. Helaas
zijn deze meestal aan het begin van het jaar al volgeboekt, maar wellicht komt er zo nu
en dan toch weer iets vrij!
Meer informatie over de locaties en
reserveringen: https://www.wien.gv.at/umwelt/wald/freizeit/grillen/

We wensen u/jullie een mooie nazomer en hopen dat deze activiteiten bijdragen aan de
gezelligheid.

Komende Activiteiten

7 oktober - Nieuwe haring in Café Strozzi : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
11 oktober - Wandelen door verborgen Wenen : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
18 oktober - Schloss Hof leren kennen : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
25 oktober - Wandelen door verborgen Wenen : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
31 oktober - Rondleiding Dorfmuseum Mönchhof : Zie elders in deze nieuwsbrief -
Meer

Aktiviteiten Kalender
 

Wilt u deze nieuwsbrief in oude vorm als PDF
lezen klik dan hier om de PDF te downloaden.

 

 

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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