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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,
 

Het ziet er naar uit dat de beperkingen in ons dagelijks
leven stap voor stap worden opgeheven. Alhoewel de
regels in Wenen nog steeds strakker worden gehanteerd
dan in de meeste andere Bundesländer wordt het toch
een stuk aangenamer. Het blijft echter oppassen
geblazen en we dienen niet te lichtzinnig met de situatie
omgaan.

Moesten we in januari onze nieuwjaarsreceptie afblazen
vanwege de omicron bedreiging, we hopen deze keer
samen te komen tijdens  de Algemene Leden
Vergadering die plaats zal vinden op 25 maart  in de
residentie van de Nederlandse Ambassade. Onze
ambassadeur Aldrik Gierveld wil ons graag de ruimte in
de residentie beschikbaar stellen, waarvoor we hem zeer
erkentelijk zijn. Nadere informatie volgt nog.

Over ambassade gesproken: het is en blijft belangrijk dat
de Nederlanders in Oostenrijk zich bij de ambassade
melden en zich daar laten registreren. Het mes snijdt
aan twee kanten: enerzijds is het voor de ambassade
goed te weten waar onze landgenoten zich bevinden,
maar tevens is het goed dat we kunnen terugvallen op
onze ambassade, indien dat nodig is.

Af en toe krijgen we een vraag van een landgenoot, die
eigenlijk bedoeld is voor de ambassade. We moeten
deze persoon dat toch weer terug verwijzen naar de
ambassade,   aangezien we die niet zelf kunnen
beantwoorden. 

Tot slot: deze keer hebben we weer een document „uit
de oude doos”, die betrekking heeft op de 2e kamer
verkiezingen uit 1972.
Een aantal van deze partijen  werd later samengevoegd
tot een nieuwe partij ( bijv. het CDA) dan wel partijen die
al lang niet meer bestaan, zoals DS 70 van Drees jr., de
boerenpartij ( wie van ons ouderen herinnert zich niet
boer Koekoek ) of bijvoorbeeld de communistische partij.
Ja, er is in de loop der jaren veel veranderd, maar dat is
het natuurlijke verloop der geschiedenis.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Dit jaar is er weer een Algemene Ledenvergadering op locatie. De ambassadeur heeft zijn
residentie ter beschikking gesteld en we hopen ons daar op 25 maart om 19:30 te kunnen
begroeten.

Adres: Residentie van de Nederlandse Ambassade
Jacquingasse 8-10
1030 Wenen
19:30 - 21:00

Agenda:

1. Opening (Voorzitter)
2. Notulen laatste ALV (Secretaris)
3. Financieel verslag 2021 (Penningmeester)
4. Verslag en benoeming kascommissie
5. Goedkeuring verslag en décharge
6. Plannen voor 2022
7. Bestuursverkiezing**
8. Afscheid vertrekkend bestuurslid, verwelkoming nieuw lid
9. Ingezonden stukken en moties

10. Rondvraag
11. Sluiting

**7. Bestuursverkiezing
   - Aanblijvend: Michael de Jongste, Petra Jongmans, Marthe Everard, Jan Valkhof, Hans
Roodbergen
   - Aftredend en niet herkiesbaar:  Lena Otter
   - Ter verkiezing voorgesteld:  Luke van Enkhuizen

Leden worden hartelijk uitgenodigd aan de vergadering deel te nemen! Daarvoor wordt u
verzocht zich aan te melden bij de secretaris: secretaris@nlvwenen.at (tel: 066488232269).
Een uitoefening van het stemrecht per volmacht is niet mogelijk.

Eventuele moties dienen uiterlijk 16-03-2022 aangemeld te worden. Neemt u daarvoor a.u.b.
contact op met de secretaris via bovenstaande contactgegevens.
 
Vanzelfsprekend is iedereen uitgenodigd (alles onder voorbehoud m.b.t. corona) om onder het
genot van een drankje nog wat na te babbelen.

Wij hopen velen van u in de residentie te mogen begroeten! 
 

NTC de Prater: Snuffelles voor schooljaar 2022/2023

Al vaker nagedacht over Nederlandse les voor je
kind(eren)? Op woensdag 8 juni is er een vrijblijvende
en gratis snuffelles voor kinderen die voor 1 januari
2023 hun vierde verjaardag vieren.

Op het NTC de Prater worden naschoolse lessen in
Nederlandse taal gegeven in kleine groepen ingedeeld
op leeftijd en niveau.
We vieren samen Sinterklaas, leren over de
Nederlandse en Vlaamse cultuur en werken hard aan
de Nederlandse spelling, grammatica en
woordenschat.

NTC de Prater is er voor alle Nederlandstalige kinderen
vanaf 4 t/m 18 jaar die met tenminste een ouder of
verzorger thuis Nederlands spreken.

Aanmelden voor de snuffelles gaat via dit formulier. Neem bij vragen gerust contact met ons op
via ntcdeprater@outlook.com.

Website:  Nederlandse Taal- en Cultuurlessen (NTC) in Wenen

 
 

Voor en door Nederlanders
Nieuw is de rubriek “Voor en door Nederlanders”. In deze
rubriek willen we graag ervaringen van Nederlanders in
Wenen opnemen welke zij hebben opgedaan bij het
winkelen, uit eten gaan of theaterbezoek. Deze ervaringen
kunnen voor anderen nuttig zijn en mogelijk bijdragen aan
het maken van de juiste keuzes.

> Voor en door Nederlanders
> De Computerbril van Hartlauer

Nieuw avontuur van Weense privédetective Otto Klein

Vorig jaar debuteerde de Nederlander Hasko
van Dalen met het boek ‘Het bedrog met de
Amethyst‘, met de Weense privédetective Otto
Klein in de hoofdrol. Naar aanleiding van de
positieve recensies, reacties van lezers en
verkoopcijfers is er nu een nieuw boek van zijn
hand verschenen, met als titel ‘Het mysterie
van de valse claims’. Hierin wordt
privédetective Otto Klein door een
gerenommeerde verzekeringsmakelaar
gevraagd onderzoek te doen naar een dodelijk
auto-ongeluk. Er is een vermoeden van

sabotage en een verband met valse schadeclaims wegens diefstal van kostbare merkhorloges.
In een wereld vol gefortuneerde en invloedrijke cliënten die geloven boven de wet te staan
blijkt zijn opdracht niet alleen een onmogelijke taak, maar ook nog eens een levensgevaarlijke.
Elke poging om hun doen en laten te onderzoeken proberen ze te blokkeren. Een van de
verdachten is een belangrijke topambtenaar van het ministerie van Financiën die wegens zijn
verdiensten voor Oostenrijk de eretitel Hofrat heeft gekregen.

Het verhaal speelt zich hoofdzakelijk af in Wenen en schetst een beeld van een bruisende stad
met terrasjes, de grandeur van de barokke gebouwen, het klassieke beeld van de fiakers, de
muziek van Robert Stolz, chique geklede mensen op weg naar de theaters en jongelui die hun
vertier zoeken in de vele bars. Maar ook van een lijk dat uit het Donaukanaal wordt gevist.
Klein komt ook terecht in Baden bei Wien, Kirchberg en Brandenberg in Tirol. Hij raakt verstrikt
in een web van geraffineerde manipulaties, chantage en moord. Welke rol speelt de
verleidelijke Tharsilla? Wat is het lot van de journalist die probeert het foute gedag van de
Hofrat te bewijzen? Terwijl Otto Klein probeert het mysterie te ontrafelen trekt hij de aandacht
van gevaarlijke mensen die hem en zijn vriendin op hun beurt tot doelwit maken. De
verrassende apotheose vindt plaats in een villa aan de rand van de Kahlenberg.
 
Meer info en bestelmogelijkheden op de site >

Uit de oude doos - Kamerverkiezing 1972
 

Wie de gelukkige winnaar was van de Jonge Klare weten we niet, maar de uiteindelijke uitslag
in 1972 was als volgt:

PvdA 43,  KVP  27,  VVD  22,  AR  14,  PPR  7,  CHU  7,  CPN  7,  D'66  6,  DS'70  6,  SGP  3, 
Boerenpartij  3,  GPV  2,  PSP  2,  RKPN  1

Treffen bij Strozzi 2 maart
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 4 maart

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 geopend voor inzendingen.

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.

This email was sent to hansel@chello.at
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
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