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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging in Wenen,
Stap voor stap gaan we hopelijk weer richting een
“normaal“ leven. Corona zal ons echter ook in de
toekomst blijven (ver)volgen en we dienen te leren
daarmee om te gaan.

Binnenkort begint ook weer de griep periode en velen
zullen zich ook hiertegen laten inenten. Artsen zeggen
dat je tussen de inenting tegen corona en tegen griep in
ieder geval een periode van 2 weken in acht moet
nemen.

Ook stelt zich de vraag in hoeverre men zich een 3e
inenting moet laten geven. Daar zijn de meningen over
verdeeld, maar zodra de kans zich voordoet, grijp ik die
aan.

In Nederland blijkt de nieuwe kabinetsformatie nog lang
op zich te laten wachten. Inmiddels hebben zich een
paar politici terug getrokken danwel zijn afgetreden. Op
het moment dat ik het voorwoord schrijf heeft
Prinsjesdag nog niet plaatsgevonden, dus ik ben
benieuwd wat de plannen van de regering voor volgend
jaar zullen zijn.

Momenteel zijn we als bestuur bezig om de uitkomst van
de vragenlijst te analyseren en te beoordelen welke
stappen we dienen te nemen om de vereniging boeiend
en draaiende te houden. Wordt vervolgd.

Inmiddels staan weer een aantal activiteiten gepland. Zo
is er weer een rijsttafel in restaurant Gecko
georganiseerd door Jeroen van Heerde op 30
september.  Ook gaan we kijken of er weer een
Sinterklaasfeest kan worden georganiseerd en staat er
een spannende stadswandeling in de planning. Jan is
bezig met de voorbereiding. Kortom, na lange stilte staat
er weer wat te gebeuren.

Het thema activiteiten brengt me tot het volgende: Lena
Otter heeft de laatste 3,5 jaar met veel verve en
enthousiasme activiteiten georganiseerd en ondersteund
voor de vereniging. Daarvoor zijn we haar zeer
erkentelijk. Door haar drukke beroepswerkzaamheden
heeft ze nu te kennen gegeven haar werk voor de
vereniging te willen stoppen, waarvoor we alle begrip
hebben. Graag willen we zo snel mogelijk in contact
komen met leden die mogelijk geïnteresseerd zijn deze
werkzaamheden van Lena over te nemen. Lena heeft
toegezegd het nieuwe bestuurslid in te werken, zodat
een overdracht vloeiend kan verlopen. Diegenen die
geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen contact
opnemen met Lena of met ondergetekende.

Tot slot: ik hoop dat we elkaar weer op de oude
getrouwe manier kunnen ontmoeten tijdens één van
onze activiteiten.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

 

Met dank aan onze
sponsoren

Vacature Activiteitencoördinator 
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging Wenen zoekt een activiteitencoördinator/trice.

Vanwege haar drukke beroepswerkzaamheden heeft onze huidige activiteitencoördinatrice
Lena Otter na 4 jaar besloten haar werk voor de vereniging over te dragen aan een
opvolger/ster. We komen graag in contact met diegenen die een bijdrage willen leveren aan het
wel en wee van onze vereniging en het werk van Lena willen overnemen .

Vanzelfsprekend zal Lena de nieuw te benoemen coördinator/trice helpen met het inwerken.

Indien je geinteresseerd bent neem dan contact op met Michael de Jongste
( voorzitter@nlvwenen.at of tel. 06766254757 ) of met Lena Otter ( activiteiten@nlvwenen.at of
tel. 06606959364 ).

Bij interesse melden we ons vanzelfsprekend z.s.m.

 

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! 

2 Oktober Druivenoogst (Weinlese)
Ook dit jaar kan weer meegeholpen met het oogsten van druiven bij
Stammersdorf/Strebersdorf.

Na zijn phylosofiestudie en baan als chef in het Palmenhaus heeft Manuel Nössing besloten
om wijnboer te worden. Hij heeft 11 verschillende kleinere wijngaarden op de Bisamberg
gepacht. Hij werkt zonder bestrijdingsmiddelen. Zonder de inzet van vrijwilligers zou het zich
helemaal niet lonen om wijn te verbouwen. Bij verschillende “wedstrijden” zijn de afgelopen
jaren prijzen behaald als “bester gemischter Satz” enz. Dit zou niet mogelijk zijn zonder het
zorgvuldige oogsten van het personeel en de vrijwilligers.

U bent van harte uitgenodigd om een dagje mee te doen. We verzamelen om 8 uur ’s morgens
bij de wijnkelder en vertrekken dan naar een van de wijngaarden. Om 12.30 is er een lunch bij
de wijnkelder en vanaf ca 14 uur wordt weer geoogst to het donker wordt. Hulpmiddelen in de
vorm van plastic handschoenen, een schaartje en emmers zijn uiteraard beschikbaar.
Houdt u er rekening mee, dat u fit moet zijn en dat het hard werken is. Daar staat tegenover,
dat u het oogsten leert en na afloop veel van de verschillende ziekten van druiven en het
wijnmaken weet. Ook hoort u welke dieren de druiven ook lekker vinden. Verder is het gezellig,
de lunch is heerlijk en na afloop kunt u een fles meenemen.
Uiteraard moet u zich kleden voor het weer, bij regen wordt niet geoogst, maar het kan fris en
vochtig zijn.

Meldt u zich svp aan bij Albert Pappenheim, pappenheim@chello.at. Ik zal u dan een
bevestigingsmail met aanvullende informatie sturen.

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 ,  Architectuur en Steden en Buurten  zijn al geopend voor
inzendingen, in oktober komt daar "Evenementen" 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

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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