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Beste leden, beste landgenoten en
andere geïnteresseerden,
 

Wat een jaar hebben we achter ons. 

Zoals in begin van de 20ste eeuw de pandemie
(Spaanse griep) in eerste instantie als niet zo  gevaarlijk
werd beoordeeld, maar in 2e instantie hard toesloeg, zo
bevinden we ons nu in een gelijksoortige situatie. 

Inmiddels kent een ieder van ons in zijn familie of
kennissenkring wel iemand die besmet is met het corona
virus. Voor sommigen gaat het bijna ongemerkt voorbij,
maar helaas voor velen resulteert het in ernstig ziek
worden, dan wel overlijden.

In deze tijden is het belangrijk dat we elkaar
ondersteunen en proberen te vermijden dat iemand
vereenzaamt. Mocht u vragen hebben of ondersteuning
nodig hebben, aarzel dan niet en neem kontakt op met
de Nederlandse ambassade of met onze vereniging. Er
is een uitstekend contact tussen de ambassade en de
vereniging en we ondersteunen en helpen daar waar
nodig.

Het inenten is een verhaal apart en er is veel discussie
rondom het wel of niet  direct doen,wanneer er een
inenting mogelijk is. In Engeland begint men deze week
al met het inenten en in Duitsland wil men begin januari
starten. Ook bij ons zal het waarschijnlijk niet lang duren,
voordat die mogelijkheid bestaat. 

Nog nooit is er in zo`n korte tijd een inentingsstof
ontwikkeld, hetgeen het gevaar van deze pandemie en
de urgentie om zich te laten inenten  nogmaals
onderstreept. 

Gelukkig zijn er ook vele andere zaken die we onder de
aandacht willen brengen.
 

Met dank aan onze
sponsoren

 

Doordat we een alternatief voor het traditionele Sinterklaasfeest hebben gevonden, zijn er 50
aanvragen bij ons binnen gekomen om het feest thuis te vieren. Terwijl ik het voorwoord voor de
nieuwsbrief schrijf, zijn de pakjes voor 50 kinderen inmiddels thuis bezorgd. Hopelijk is deze
„Sinterklaasviering nieuwe stijl“ goed ontvangen.
De oproep van Sinterklaas bij de ambassade om tekeningen te sturen heeft aangetoond hoe creatief
kinderen zijn.

Zeer veel dank gaat natuurlijk uit naar onze sponsoren NEVI, HEMA, Gasser im Auhof en Cheese and
More.
Onze sponsoren hebben het mogelijk gemaakt, dat we dit alternatieve Sinterklaasfeest gratis konden
aanbieden!! Wij zijn natuurlijk ook de ouders die een vrijwillige donatie hebben gedaan dankbaar. 

Uiteraard zijn we zeer benieuwd hoe dit alternatieve Sinterklaasfeest werd ervaren. Mocht u ons
hierover iets willen vertellen dan stellen we dat zeer op prijs. Ook op- of aanmerkingen zijn welkom.
Gewoon een email sturen naar onze vereniging.

Tot slot wilde ik  nog een paar andere zaken onder de aandacht brengen:

a) Belangrijk zijn de komende 2e kamerverkiezingen. Maak gebruik van uw stemrecht. Nederland
speelt een belangrijke rol binnen de EU. Na Duitsland, Frankrijk, Italie en Spanje zijn wij het
economisch 5 sterkste land binnen de EU.
In Nederland worden beslissingen genomen, die ons hier in Oostenrijk ook aangaan en impact kunnen
hebben op uw leven hier.
Denk aan uw staastpensioen, aan DIGID en andere administratieve zaken.
Zorg dat u geregistreerd bent en dat u weet hoe u kunt stemmen.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op met de ambassade of de vereniging. Gezamelijk helpen
wij u bij het oplossen van uw vragen.

b) Zoals het er nu naar uit ziet zullen we het komend jaar geen nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren.
Wel proberen we nu 2  data te vinden waar we een mogelijke „reconnect“ borrel kunnen organiseren.
Ideeën en hulp zijn welkom.

Mocht u toch wat met een groep(je) willen doen, dan is een virtuele quiz een optie. Hiervoor kunt u
binnen onze vereniging contact opnemen met Lena. Zo zijn er nog andere mogelijkheden, zoals
escape@home.

Tot slot wil u namens het gehele bestuur van de Nederlandse Vereniging een heel fijne december
maand toewensen, een „guten Rutsch“ in het nieuwe jaar en hopelijk kunnen we elkaar zien op onze
reconnect drink. Maar vooral: blijf gezond.
Namens het bestuur,

Henk Overbeeke, voorzitter

Sinterklaasfeest, maar dan anders

Wegens een voor iedereen herkenbare reden is er dit jaar géén Sinterklaasfeest gevierd zoals
we dit als vereniging normaal elk jaar doen. In plaats daarvan heeft het bestuur de koppen bij
elkaar gestoken om een alternatief te vinden. Het feest helemaal aan de kinderen voorbij laten
gaan was voor ons geen optie. Vrij snel is toen besloten om in ieder geval de kinderen een zakje
snoepgoed te bezorgen. De sponsoren NEVI en HEMA vonden dit ook een leuk idee en
schonken ons een groot deel van het verpakkingsmateriaal en snoepgoed.

En goed vóórbeeld deed goed volgen want ook Cheese & More besloot een duit in het zakje te
doen in de vorm van een waardebon voor gratis kaas. Daarbovenop heeft Herwig Gasser, u
weet wel, die van die overheerlijke gebakjes, er voor de kinderen nog een tegoedbon bij gedaan
voor twee bolletjes ijs. 
Het idee is toen ontstaan om voor alle kinderen die zich aangemeld hadden voor het
“alternatieve” Sinterklaasfeest, een persoonlijke videoboodschap door de Sint te laten maken.
De ouders is daarop gevraagd om een paar vragen te beantwoorden en een paar dingen over
hun kind(eren) aan te geven welke de Sint wellicht kon gebruiken. 

Er zijn in totaal 29 videoboodschappen gemaakt door de Sint en aan de ouders geleverd om op
pakjesavond te bekijken. Het spannende verhaal van de piraat Berenstein en de geheime
Schatkamer.

Bronfoto: https://www.videovansint.nl/

Uiteindelijk hebben de bestuursleden, ruim op tijd, de pakjes persoonlijk bij de kinderen bezorgd.
Hoe het de kinderen, maar ook de ouders, is vergaan tijdens het bekijken van de video en het
wegwerken van het snoepgoed blijft voor het bestuur een raadsel. Maar als u er iets over wilt
vertellen of mededelen, dan stellen we dat natuurlijk enorm op prijs. Gewoon versturen naar
sinterklaas@nlvwenen.at en als u het goed vindt dan zetten we uw berichtje ook op onze
Sinterklaas pagina op dewebsite.

Verder bedanken wij ook de ouders die spontaan een vrijwillige donatie hebben gedaan en
mede door uw ondersteuning en die van de sponsoren, hoeven we nog steeds geen contributie
te heffen en is lid worden van de vereniging nog steeds gratis. Gewoon even aanmelden via de
website als u dat nog niet gedaan heeft.
 

In gesprek met: Hinno Böttger

 

Mijn Naam is Hinno Böttger

Ik ben geboren 18-05-1943 te Dieren als 4e kind in een gezin van 8 (3 jongens en 5 meisjes).
Mijn vader (1902) was daar huisarts gedurende 50 jaar op dezelfde plek tot zijn 76e levensjaar.
 

De Familie

Mijn vader leerde in Utrecht bij de Bouvé Hopman (huisarts) mijn moeder (1912) kennen die
daar kwam met een vriendin (dochter van de Oostenrijkse schrijver Rudolf Hans Bartsch  1872-
1952). Hij woonde als beginnende specialist bij het echtpaar. Was zeer verliefd in het, toen 18
jarige meisje Hedy Schuh uit Seewalchen am Attersee. Was dan ook 3 maanden later al in
Oostenrijk om haar ten huwelijk te vragen. Kreeg te horen: wat verdient u überhaupt. Mijn vader 
trots: "Als assistent-chirurg 600 gulden per jaar.", waarop vader Rudolf Schuh zei: "Daar kunt u
een vrouw niet van onderhouden. Kom terug als u werkelijk verdient."

Daarop nam mijn vader voor huisartsen waar (vakantie/ziekte). De arts in Dieren overleed en
mijn vader nam de praktijk over. Trouwde in 1931. Mijn moeder kwam naar Nederland zonder de
taal te spreken. Las mijn vader iedere avond 30 minuten lang de krant voor! Dacht tenslotte ook
in het Nederlands.

Mijn overgrootvader was Stadtrat in Wenen in de tijd dat Loeger burgemeester was. Tevens
handelsman. Begon in een pand, dat helaas is afgebroken bij de Stephansdom. Bouwde in 1881
in de Währingerstrasse een gebouw met showroom. Later kwam hierin een restaurant (Café
Weimar).

Mijn grootvader was het enige kind dat volwassen werd. Drie andere kinderen stierven voor
volwassenheid.

Hij werd tandarts in Seewalchen. Het pand in Wenen is tot heden in de familie. Het huis in
Seewalchen helaas niet meer.

Na de oorlog kwamen wij vanaf 1948 ieder jaar bij mijn grootmoeder. (Grootvader Schuh
overleed in 1945). Op internet is de Schuh-villa te vinden!

De familie Böttger heeft dus al een lange relatie met Oostenrijk. Mijn oudste zuster was jaren
consul voor Oostenrijk in Amsterdam!!

Wie is Hinno

Ik heb de lagere school in Dieren doorlopen en deed
eindexamen HBS in Doetinchem. Ik wilde geen
medicijnen studeren en ging in Groningen naar de
ALO: gym-leraar. Tijdens de opleiding een hernia met
lichte uitvalsverschijnselen en rugklachten. Dus na het
eindexamen alsnog medicijnen en uiteindelijk
neuroloog geworden.

Trouwde met Roelie Frijling, dochter van een
banketbakker in Dalfsen. Ook gym-lerares. We
woonden lang in Hoogeveen en kregen er drie
kinderen (2 meisjes en een zoon). Later verhuisden
we naar Hardenberg waar ik 35 jaar neuroloog was.
Roet bleef gym-lerares in Hoogeveen. Helaas
overleed ze in 1991 aan een ontsteking van haar hart
(50 jaar oud)

Ik trok me tijdens vakanties nadien altijd terug in onze
woning in de Währingerstrasse en ging eten in
Weimar.

Daar leerde ik Alice kennen, inmiddels al weer 26 jaar
geleden. Alice was vriendin van de uitbater van Weimar: Maximilian Platzer. We zijn 13 jaar
geleden getrouwd. Ik ging toen met pensioen.

Nog een anekdote hoe Alice en ik elkaar leerden kennen in Strozzi: ik kwam haar eerst tegen in
Weimar, waar ik altijd at. Ging toen naar Strozzi zonder mijn familie dat te zeggen. Daar stond
Alice in de keuken en aan de hoektafel zaten  haar 5 vriendinnen. Komt ze en zegt: "Eindelijk!!
Maar kun je wel tegen zoveel vrouwen?" Waarop ik destijds antwoorde: "Ik kom uit een groot
gezin en heb 5 zusters. Dus dat moet lukken." Is inmiddels ook al weer 27 jaar geleden!

Alice

Alice  Schlossko (1949)  komt uit een familie die een restaurant hadden in de Brunnergasse.
Haar moeder (97 ste levensjaar) leeft daar nog steeds. Het restaurant is nu kleuterschool! Alice
heeft o.a. in Brussel als au-pair gewerkt. Is ook zeer aktief in de Kaffeesiederclub. Denk aan het
Kaffeesieder ball in de Hofburg!Inmiddels runt ze Strozzi al 43 jaar. De laatste jaren met haar
zoon Harry. Ze doen het samen met veel plezier.

Strozzi en de Nederlandse Vereniging Wenen

Helga de Wildt maakte destijds de eerste afspraak voor de
Nederlandse Vereniging in Strozzi. Toen mocht er nog
gerookt worden, wat voor enkele bestuursleden reden was
een tweede lokatie te zoeken (Pointers). De oude garde
komt vanaf dat moment in Strozzi op de eerste woensdag
van de maand. Ik hoop dat er toch wat meer komen, ook
van jongere leeftijd!

We hebben er samen veel plezier in om voor de Nederlandse Vereniging er te zijn. Ik zorg in
iedere geval voor bitterballen (maak ze ook zelf) en zorg voor boerenkool met rookworst.
Daarnaast ivm de wens van een der ouderen KETEL 1 jenever! Natuurlijk ook voor anderen.

Helaas is het dit jaar anders als gevolg van het Coronavirus. Strozzi is nu rookvrij en ook zijn de
benodigde Corona aanpassingen zijn gemaakt! En zodra het kan zijn we er weer. Wij zorgen
voor de versnaperingen, incl. bitterballen!

Tijdens de kerstmarkten had Strozzi een aantal jaren een punchstand op de Maria
Theresienplatz!

 

Samengevat

Hinno en Alice hebben een  innige relatie met Oostenrijk maar hebben de link met Nederland
niet verloren.  Ze dragen de Nederlandse Vereniging in Wenen een zeer warm hart toe en
iedereen is altijd van harte welkom, de eigen gemaakte bitterballen en Schiedamse genever
staan altijd klaar en met Alice in de keuken is een gezellig samenzijn gegarandeerd.  Degenen
die Strozzi kennen weten hoe fijn het is om even voorbij te gaan en degenen die nog niet bij
Strozzi waren, ga eens langs. Ik weet zeker dat u er met plezier een borrel drinkt of blijft om te
eten. Geef Hinno wel even een belletje dat hij weet dat u eraan komt.

Hinno en Alice dragen hun gasten een zeer warm hart toe  en in het biijzonder de Nederlandse.
Zij doen  dit met liefde voor allen en je voelt dat direct wanneer je binnenkomt.

Ik wens Alice en Hinno nog heel veel fijne jaren samen en hoop dat velen de weg naar Strozzi
weten te vinden

Henk Overbeeke

Dit gesprek op de Site 

                                            Café Strozzi in de Strozzigasse!

 

 

 

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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