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Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. Corona. Mocht een aktiviteit geen
doorgang kunnen vinden melden we dit direkt op de Aktiviteitenkalender 

 

Beste leden van de Nederlandse
Vereniging in Wenen,
Ondanks al onze inspanningen en ondanks onze hoop
en verwachtingen  moesten we onze geplande
activiteiten op het allerlaatste moment afzeggen wegens
de -inmiddels-4e lock down.

We waren al ver met de voorbereidingen  van het
Sinterklaasfeest. We hadden een goede locatie
gevonden,  we kregen weer ondersteuning van de
HEMA, de Kindergruppe was geboekt, etc. Niets stond
meer in de weg om een ouderwets Sinterklaasfeest te
vieren. 

Ook het indonesisch eten in restaurant Gecko kwam te
vervallen, evenens de concertlezing op de residentie van
de nederlandse ambassade. Verder wilden we weer op
de Christkindlmarkt ( tussen het Kunsthistorisch en
Naturhistorisch Museum ) aanwezig zijn. Ook daar
moesten we afhaken en ook de maandelijkse
bijeenkomst in café Strozzi kan momenteel niet
plaatsvinden.

Inmiddels weten we sinds enige dagen dat de lock down
stap voor stap wordt opgeheven, alhoewel dit van
Bundesland tot Bundesland verschilt. Hier in Wenen
zullen winkels, Christkindlmärkte, sport, cultuur en
dienstverleners zoals kappers e.d. vanaf maandag 13
december weer opengaan. Een week later geldt dat ook
voor hotels en gastronomie.

We blijven positief denken. We gaan met veel
enthousiasme en energie aan de slag om een goede
start in het nieuwe jaar te maken. Enkele geplande
activiteiten melden nu we al op onze website.

Zo staat de nieuwjaarsreceptie in de residentie van de
nederlandse ambassade gepland op 21 januari 2022.
Nadere details volgen en worden zowel op onze website
als in onze nieuwsbrief bekend gemaakt. Verder plannen
we in maart een algemene ledenvergadering. Ook hier
wordt u ruim van tevoren over geinformeerd. We hopen
spoedig een nieuwe activteiten coordinator/trice te
vinden om ons te helpen met nieuwe ideeen en om een
extra impuls te geven voor activiteiten die we hopelijk
zonder restricties kunnen organiseren.

Rest mij u en uw familie een fijne Kerst toe te wensen en
voor het nieuwe jaar veel geluk en succes, maar vooral
een heel goede gezondheid. Laten we hopen, dat dit de
laatste lock down was en we het komend jaar weer op
een „normale“ manier ons leven kunnen leiden.

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.

 

Kerstmarkt met Punsch/Glühwein

De Glühwein staat klaar! Na een jaar afwezigheid schenken wij weer een glühwein
of punsch en wel woensdag de 22e december, vanaf 16:30.
Bij de stand in centrum op het terrein van het Altes AKH. Er wordt een duidelijke
signalering aangebracht die je niet kan missen.
De organisator Hinno Böttger (Café Strozzi) biedt leden van de nederlandse
vereniging Wenen het eerste drankje aan, de vereniging betaalt de tweede ronde 
(kinderen zonder alcohol).  Dus twee drankjes gratis!

Tevens is er tussen 16:30 en 17:30 gelegenheid tot "Eisstockschießen"!

Org. Hinno Böttger
Datum: 22  december Tijd: 16:30 – 20:00 uur
Terrein Altes AKH - Spitalgasse 2, 1090 Wien

 

Meer info op de site >

Nieuwjaarsreceptie 21 januari

Het is al weer een tijdje geleden maar wij
organiseren in ieder geval onze traditionele
nieuwjaarsreceptie, en wel op vrijdag 21
januari in de Nederlandse Residentie...
aanvang 19:00... einde rond 23:00 uur. De
entree is uiteraard gratis.

Ook deze keer doen we ons best ervoor te
zorgen dat het aan niets ontbreekt, zoals
een glaasje sekt bij binnenkomst en
lekkere hapjes.

 
Het evenement vindt plaats op:
vrijdag 21 januari van 19:00 tot 23:00
uur
in de Nederlandse residentie: Jacquingasse 8-10
1030 Wenen.
 
In verband met de planning stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt en met
hoeveel personen u denkt te komen. Aanmelden voor de Nieuwjaarsreceptie kan
middels het: Aanmeldformulier

Voor de 80+ onder ons: indien het weer zo slecht is dat U daardoor niet meer de
deur uit wilt gaan, neem dan even contact op met ons op middels een e-mail of via
het aanmeldformulier

info op de site >

Treffen bij Strozzi 5 januari
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 7 januari

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 Heineken of een dropshot),
kun je gewoon in je moerstaal weer ff
bijkletsen.

NLV Link     -     Facebook

 

Fotohoek update

De Themas Oranje, Bloemen, Spiegels-
Spiegelbeelden, Strand-Zee-Meer,  Architectuur, Steden
en Buurten, Evenementen, Herfst en Feestdagen zijn al
geopend voor inzendingen, in januari komt daar "Detail-
Macro" 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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