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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging in Wenen,
Het is al weer enige tijd geleden dat de laatste
nieuwsbrief verscheen. Inmiddels hebben de meesten
van ons de vakantie achter de rug en keren we terug
naar het „normale“ leven.

De vraag is natuurlijk: wat is normaal. Het schijnt dat we
langzaam maar zeker weer terug gaan naar een leven
zonder lock down(s), alhoewel ook daar de meningen
sterk verdeeld zijn. Velen zijn ervan overtuigd, dat er in
de herfst weer een lock down zal komen, anderen
geloven dat het zo`n vaart niet zal lopen. Het
voornaamste is echter dat eenieder zich aan de regels
houdt door afstand te bewaren en een masker te dragen,
daar waar nodig. Inmiddels zijn velen onder ons 2x
ingeënt en ook dat zal hopelijk bijdragen tot het
indammen van het coronavirus.

Zoals we al eerder meldden hebben we in juni een
vragenlijst uitgestuurd om van onze leden te vernemen,
waar we met de vereniging staan, wat we anders kunnen
doen, welke ideeën er leven , etc. etc.

Inmiddels hebben we de vragenlijst/enquête afgesloten.
Meer dan 70 leden hebben onze vragen beantwoord en
als bestuur gaan we nu aan de slag om de uitkomst te
analyseren.

We hopen nieuwe impulsen te vinden om de vereniging
nog aantrekkelijker te maken voor haar leden.

Een ander belangrijk punt is, dat de vereniging in 2023
inmiddels 50 jaar bestaat. Het idee om een vereniging
op te richten kwam van het ministerie van buitenlandse
zaken. De toenmalige ambassadeur Mr. Baron van
Boetzelaar heeft dit idee gestimuleerd en de eerste
bijeenkomst vond in november 1972 plaats in restaurant
Wienerwald waar zo`n kleine 150 Nederlanders tesamen
kwamen. Uiteindelijk werd in januari 1973 het eerste
bestuur gekozen.

We willen deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij laten
gaan en op gepaste en enthousiaste wijze dit jubileum
vieren, mits de omstandigheden dit toelaten. Zijn er
leden die mee willen helpen met de voorbereidingen,
dan wordt dit ten zeerste gewaardeerd. Men kan zich
daarvoor dan aanmelden bij Lena Otter. Op een later
tijdstip zullen we meer informatie verstrekken over het
hoe, wat en waar.

Onlangs hebben we contact gezocht met de Belgische
vereniging hier in Wenen. Zij zijn zeer actief en
misschien dat er op bepaalde punten in de toekomst een
mogelijke samenwerking kan ontstaan. We hebben een
kort vraaggesprek gehad met de President van de
Belgische vereniging, de heer Bruno Demol. Verder op in
de nieuwsbrief, maar ook op onze website kunt u dit
lezen.

Hopelijk dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten,
hetzij bij café Strozzi of tijdens één van onze activiteiten.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

Met dank aan onze
sponsoren

Eindresultaat Vragenlijst
Resultaten van de uitgezonden vragenlijst aan leden van NLV Wenen

De Nederlandse Vereniging in Wenen (NLV Wenen)
probeert met allerlei activiteiten een verbinding te zijn
tussen Nederlanders die in Wenen en omstreken
wonen. De Vereniging kan gezien worden als een
platform die leden kunnen gebruiken om activiteiten
aan te kondigen die zij willen organiseren.

Nu dat de COVID-19 restricties langzamerhand
verminderen wilde het nieuwe Bestuur weten of de
georganiseerde activiteiten in lijn der verwachtingen
van de leden lagen.

Afgelopen juni stuurde het nieuwe Bestuur van NLV
Wenen een speciale Nieuwsbrief uit met het verzoek aan de leden om een electronische
vragenlijst met negen vragen in te vullen.

De vragenlijst werd door bijna 20% van de leden beantwoord. Ondanks dit lage percentage
gaven de antwoorden een goede aanduiding van de verwachtingen van leden betreffende
activiteiten, hun gebruik van de aanwezige NLV Wenen informatie-kanalen, het vieren van het
50-jarig bestaan van de Vereniging in 2023, de mogelijke inzet van leden voor het organiseren
van evenementen, suggesties voor het Bestuur waarmee het zich moet gaan bezig houden, en
de behoefte aan een soort “Gouden Gids”. De resultaten en de gedane suggesties zullen het
Bestuur een richting geven om aan de verwachtingen van de leden van de NLV Wenen te
voldoen.

Een uitgebreid verslag van de resultaten van de vragenlijst kan men downloaden.

Het Bestuur dankt alle leden hartelijk voor het invullen van de vragenlijst.

 

Download: Eindresultaat Vragenlijst 

In gesprek met... Bruno Demol
In gesprek met Bruno Demol, voorzitter van de Östereichisch Belgische Gesellschaft in Wenen.

 

Enkele maanden geleden nam Michael De Jongste kontakt met mij op. Het werd een boeiende
ontmoeting en het is altijd goed dat de Nederlanders en Belgen in Oostenrijk elkaar kennen.
Michael vroeg mij enkele lijntjes voor de NLV Wenen te schrijven.

Niet zo gemakkelijk want momenteel ben ik met vrienden aan het zeilen voor de kust van
Normandie. En een zeilboot is geen comfortable schrijfruimte. Normandie, waar bijna 1000 jaar
gelegen Willem de veroveraar naar met
zijn leger naar Engeland overstak en bijna
80 jaar geleden D Day plaatsvond. Het
gaat er nu gelukkig wat vredelievender
aan toen en alleen het slechte weer
maakt het ons moeilijk. Vaak komen we
ook Nederlandse zeilers tegen.
Nederland is altijd een zeevarende natie
geweest.

Maar hoe ben ik als Bruggeling in Wenen
verzeild geraakt? Zo ver van de zee. Heel
eenvoudig, zoals bij zovelen, via het
werk. De Belgische firma Recticel,
waarvoor ik werkte had een joint venture
met de oostenrijkse firma Greiner opgezet
om polyurethaan schuim (voor
zitmeubelen en matrassen) te produceren in Oost-Europa. En zo heb ik de evolutie in Oost-
Europa na de val van de muur van Berlijn van dichtbij meegemaakt en hebben we intussen
vestigingen in de meeste Oosteuropese landen, Duitsland en Oostenrijk. Gelukkig voel ik mij
ook in een cultuurstad als Wenen of in de Oostenrijkse bergen even thuis als op zee. Na vele
jaren (graag) aan de Wienerberg gewoond te hebben wonen we nu sedert enkele jaren in
Mödling.

Voor ik naar Oostenrijk vertrok hat ik nog een tijd als jurist in Brussel gewerkt, een jaar in West-
Australie en ook voor Case New Holland, de producent van landbouwmachines.

Eigenlijk was het plan slechts  drie jaar in Oostenrijk te blijven. Het zijn er intussen 27
geworden. Gelijk in de eerste jaren in Oostenrijk heb ik de Oostenrijkse Petra leren kennen. We
hebben drie volwassen kinderen, twee dochters en een zoon. Allen spreken naast hun
moedertaal Duits ook Nederlands. Ik werk na al die jaren nog steeds voor dezelfde firma al heet
die nu NEVEON ipv het oorspronkelijke Eurofoam.

Drie jaar geleden ben ik president van de Oostenrijks Belgische vereniging geworden
(www.oebg.at). Ik vond er een aktief bestuur, Brigitte Beidinger (Vize-Präsidentin), Marleen
Deblonde (Generalsekretär) en Dominque Freches (Schatzmeister). De vereniging brengt
Belgen, Oostenrijkers en mensen met ergens een affinteit voor Belgie samen.

De coronatijd maakt het voor verenigingen niet gemakkelijk. Maar tussen de buien (lockdowns)
door hebben we toch flink wat activiteieten, meestal in openlucht, kunnen organizeren.

Intussen zijn we aangekomen in Saint Vaast in Normandie, vlakbij Cherbourg en kan ik mijn
berichtje versturen.

Ik hoop velen van de lezers in de toekomst persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Een hartelijke groet vanuit Normandie,

Bruno

 

Österreichisch-Belgische Gesellschaft (abgekürzt ÖBG)
Dit artikel op de site

Indische Rijsttafel in Gecko

Na het grote succes in juni komt er wederom een Rijsttafel!  Op 30 september kunnen we
in Gecko weer genieten van een Indische Rijsttafel, Jeroen van Heerde kookt weer een echte
buffet-rijsttafel zoals hij dat van zijn oma uit Medan heeft geleerd.

Wat: Buffet-Rijsttafel inkl. Koffie/Thee en Spekkoek
Waar: Gecko Bar Bistro, Hernalser Hauptstraße 86, 1170 Wien
Wanneer: Donderdag 30 september, 19:00 uur
Kosten: € 22,00

Graag telefonisch een tafel reserveren 0664 2038263 of via
Email: jeroenvanheerde@hotmail.com

Wij verheugen ons erop jullie weer te zien en gezamenlijk “lekker te smikkelen met een bordje
rijst”!

Slamat makan! 

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: 10 oktober
Tijd: 10:30 Uur en de rondleiding duurt ca. 1,5 uur
Kosten:  € 16,- entreegeld 
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.

Uitgebreid artikel op de site

Fotohoek update

De Themas Oranje, Bloemen, Spiegels-Spiegelbeelden, Strand-Zee-
Meer en  Architectuur zijn al geopend voor inzendingen,
in september komt daar het thema Steden en Buurten  bij.

De Fotohoek!

 

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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