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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging in Wenen,
Nog minder dan 5 weken en dan staat Sinterklaas
alweer voor de deur. Nog minder dan 2 maanden en we
vieren weer Kerst. Hopelijk kunnen we deze 2
gebeurtenissen weer op de gebruikelijke manier vieren
zonder al te veel restricties.

Wij zijn als vereniging momenteel druk bezig met de
voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. We gaan
proberen het op de  gebruikelijke wijze te organiseren en
hopen, dat vorig jaar een uitzondering blijft. Ook bekijken
we of we weer aanwezig kunnen zijn op de zgn.
„Christkindlmarkt“ waaraan we altijd hebben
deelgenomen.

Inmiddels hebben we weer een aantal activiteiten
kunnen organiseren. Zo was de rijsttafel in Gecko een
succes en waren er veel aanwezigen. Op 26 november
staat een „herhaling“ van de rijsttafel gepland.

Het bezoek aan Schloss Hof was begin oktober. Helaas
waren er slechts een paar deelnemers. Jammer, want
het was zeker een bezoek waard.  De boeklezingen op
15,16 en 17 oktober van Cornelius Baltus werden goed
bezocht. Hij heeft zijn sprookjesboek „3 fairy tales“
gepresenteerd. Verderop in deze nieuwsbrief leest u
meer over deze bijeenkomst evenals de Weinlese die
begin oktober plaatsvond.

Dan hebben we natuurlijk de maandelijkse eerste
woensdag van de maand bijeenkomst bij Strozzi. Die
begint weliswaar om 15.00 uur, maar vanzelfsprekend
kan een ieder ook op een later tijdstip binnenkomen.
Hinno en Alice staan altijd klaar voor ons en de
bitterballen en kroketten ontbreken niet!

Tot slot: we zijn nog altijd zoekende naar een
opvolger/ster voor Lena om ons team te komen
versterken bij het organiseren van activiteiten. Hopelijk
dat we reacties krijgen op deze vacature. Iedereen die
een steentje wil bijdragen aan het wel en wee van onze
vereniging is van harte uitgenodigd om op deze vacature
te reageren.
Hopelijk tot spoedig ziens op één van onze aanstaande
bijeenkomsten.

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.

 

Sinterklaasfeest
De komende tijd staat natuurlijk in het teken van St.
Nicolaas!

Dit jaar komt de Sint op Zondag 5 december om
13:00 uur weer naar het kindvriendelijke Hotel MAXX
by Steigenberger aan de Margaretengürtel 142.
Als ouder brengt u voor uw eigen kind een cadeautje
mee van onder de € 25,00. 
Dit jaar hebben we, zoals bekend van de voorgaande
vieringen, 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!

Aanmelden tot 21 november via het formulier op de site!

Bij aanmelding te vermelden:
- aantal volwassenen
- aantal kinderen + hun namen + leeftijd
- email address
Er zal dan via uw email adres contact met u opgenomen
worden ivm een kort verhaaltje per kind voor in het grote
Sinterklaasboek. Houdt u daarom uw email in de gaten!

Het entreegeld zal contant worden verrekend bij de entree:
Kinderen tot 16 jaar: € 5,00. Volwassenen: € 12,50. Kinderen tot 2 jaar kostenloos.

Er is plaats voor maximaal 100 personen (kinderen & ouders), dus meld je snel aan! Kinderen
van leden krijgen voorrang. Niet leden kunnen zich hier aanmelden.

 

Treffen bij Strozzi 3 november
Na een wat langere noodgedwongen pause komen de oudere jongeren elke eerste woensdag
van de maand om 15:00 uur weer bij elkaar in Café Strozzi om de laatste stand van zaken in de
wereld te bespreken. Natuurlijk ook de belangrijke zaken zoals verjaardagen!

NlV Link    -      Cafe Restaurant Strozzi

Nederlandse Stamtafel Wenen 5 november
Ook de Nederlandse Stamtafel in Pointers is weer van start
gegaan. Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 19:00 uur
een gezellig avondje met mede Nederlanders, of mensen met
affiniteit tot Nederland(ers), in Pointers. Onder het genot van
een drankje (bijvoorbeeld Grolsch, Heineken of een dropshot),
kun je gewoon in je moerstaal weer ff bijkletsen.

Meer info

 

Concertlezing Nederlandse Residentie

De Nederlandse Ambassade in Oostenrijk nodigt u van harte uit voor
een concertlezing van auteur Jan Brokken en pianiste Clara
Biermasz:
 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte Jan
Zwartendijk, de Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen), een
manier om duizenden Joodse vluchtelingen het leven te redden: hij
schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Hierover schreef Jan
Brokken het boek “De Rechtvaardigen”. Op basis van dit boek
heeft hij samen met de Weense pianiste Clara Biermasz een
concertlezing samengesteld met nocturnes, mazurka's, een
ballade en twee polonaises van Frédéric Chopin en een Moment
Musical van Franz Schubert. Meer informatie over het boek en de concertlezing vindt u op
deze website.
 

Het evenement vindt plaats op:
vrijdag 19 november van 17:00 tot 19:00 uur, inloop vanaf 16:30

in de Nederlandse residentie: Jacquingasse 8-10, 1030 Wenen.

entree: voor genodigden, een beperkt aantal geïnteresseerden kunnen de concertlezing gratis
bijwonen, indien zij zich voor 12 november opgeven bij wen-pd@minbuza.nl  

 

Indische Rijsttafel in Gecko
Na het grote succes in juni en september komt er wederom een Rijsttafel!  Op 26
november 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: Vrijdag 26 november, 19:00 uur
Kosten: € 28,00

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! 

Druivenoogst (Weinlese) Terugblik
Op zaterdag 2 oktober werd door een 20-tal vrijwilligers druiven geplukt op de verschillende
kleine wijngaarden van Manuel Nössing op de Bisamberg. Het was een stralende dag en na
een korte uitleg hoe de druiventrossen geselecteerd moesten worden gingen de vrijwilligers
aan de slag. Het werd een dagje van hard werken tot het donker werd, onderbroken door een
heerlijke lunch door Manuel Nössing gekookt met een wijntje erbij van eigen bedrijf. Als dank
voor het meehelpen gingen de vrijwilligers met een fles Nössing naar huis.

Met dank aan Albert Pappenheim voor het coördineren en delen van de foto’s.

Artikel met fotos op de site

Schloß Hof bezoek, terugblik

Op zondag 10 oktober een klein groepje van de Nederlandse Vereniging bezocht Schloß Hof
dat ca. 12 km ten noorden van Hainburg aan de Donau ligt en op een steenworp afstand van
Bratislava dat men vanuit de tuin ziet liggen. Het was een bezit van de Prins van Savoye waar
hij graag kwam om uit te rusten van de veldslagen en om zijn vrienden uit te nodigen voor de
jacht op Schloß Niederweiden dat 3km van Schloß Hof ligt.

De speciale tentoonstelling "Sissi's zoon Rudolf" trok veel mensen. Bij een van de bijgebouwen
was er een open boerenmarkt waar oa. een kunstenaar gezichten en figuren in pompoenen
sneed. 

Met het entreekaartje kon ook Schloß Niederweiden bezocht worden waar ook een
tentoonstelling over Sissi was. Een doos was tentoon gesteld met de brillianten sterren
(reproduktie) die zij in het haar droeg op een van haar bekendste schilderijen.

Artikel met fotos op de site

3 Fairy Tales, terugblik

Tijdens de lockdown in het begin van dit jaar schreef Cornelius Baltus, musical regisseur van
beroep, een sprookje als verjaardagsgeschenk. Na enige aarzeling begon hij te schrijven en tot
zijn eigen verbazing schreef hij drie sprookjes achter elkaar. Deze sprookjes werden
geïllustreerd door de Nederlandse kunstenaar Kathinka Gunn en in boekvorm gepubliceerd.

Op vrijdag 15 Oktober, las Cornelius Baltus twee van de drie sprookjes voor in de bibliotheek
van het Café Museum en werd musikaal ondersteund door een Nederlandse zangeres Marle
Martens en haar partner Vini Gomes (“The Marvin Road”). Cornelius legde uit dat deze
sprookjes niet voor kleine kinderen geschikt waren maar iedereen boven de acht jaar. 

De sprookjes zijn luchtig geschreven met elementen van alles-is-mogelijk, hoop en liefde. Er
was mogelijkheid om met Cornelius Baltus te spreken en gekochte boeken te laten signeren.
De twee opeenvolgende dagen las Cornelius Baltus voor in twee andere lokaties. 

Fotohoek update

De Themas Oranje, Bloemen, Spiegels-Spiegelbeelden, Strand-Zee-
Meer,  Architectuur, Steden en Buurten  en Evenementen  zijn al
geopend voor inzendingen, in november komt daar "Herfst" 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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why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
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