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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,
Allereerst wensen we jullie veel gezondheid, geluk en
voorspoed voor 2022 toe.

Met veel enthousiasme wilden we het nieuwe jaar
inluiden met een receptie op de residentie van de
Nederlandse ambassade.
Ambassadeur Gierveld stelde ons niet alleen de ruimte
ter beschikking, maar zou ook voor de hapjes en
drankjes zorgen.

Doordat het Omicronvirus momenteel zo sterk stijgt
wilden we echter geen risico nemen. Daarom hebben de
ambassadeur en ik besloten om de nieuwjaarsreceptie
te annuleren. Het spijt ons ten zeerste, maar we mogen
en kunnen geen risico nemen.

We hopen ons te revancheren met de ledenvergadering,
die we in maart plannen. Hierover krijgt u
vanzelfsprekend nog nadere informatie.

Enige maanden geleden kreeg ik een email van Rob
Horbach. In 1972 nam hij samen met een paar anderen
het initiatief om de Nederlandse vereniging op te richten.
Deze zag het daglicht begin 1973, zodat we volgend jaar
het 50-jarig jubileum kunnen vieren.

Rob was voorzitter van het „voorlopig“ Bestuur, maar
verliet midden 1973 Wenen. Bij zijn afscheid kreeg hij
een kopie van alle documenten die tot dan waren
gemaakt en verstuurd.

Onlangs vond hij deze „verzamelde“ werken terug en
vroeg of we geïnteresseerd waren om deze te
ontvangen. Ik heb hem direct geschreven dat we die
graag wilden hebben en enige weken later had ik ze in
mijn bezit.

Het leek ons een goed idee om de komende tijd een
aantal van deze documenten te publiceren in onze
nieuwsbrief. Leuk om te lezen wat er allemaal stond te
gebeuren bijna 50 jaar terug.

Tot slot: er staat weer een Indische rijsttafel gepland in
februari. Op onze website kunt u lezen waar, wanneer en
hoe laat.

Ook opent Café Strozzi haar deuren weer in februari. De
eerste woensdag van de maand vanaf 15.00 uur is het
vaste tijdstip dat een aantal leden tezamen komen.
Hopelijk worden dat er steeds meer! Tevens plannen
Hinno en Alice weer een boerenkool namiddag in
Strozzi.

Tot zover het laatste nieuws.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

 

Met dank aan  
onze sponsoren

Boerenkool eten in Strozzi

Ook dit jaar is er weer het traditionele Boerenkool eten

Zoals altijd organiseren Alice en Hinno van Café Strozzi deze heerlijke activiteit. Hinno heeft
boerenkoolplanten in Holland welke Alice in haar keuken omtovert tot een heerlijke maaltijd
terwijl Hinno zich met de drankjes bezig houdt.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 personen, wie het eerst komt, eerst maalt.

Graag even aanmelden
via het aanmeldformulier.

Zaterdag 12 februari
Café Strozzi
Inloop 16.00 tot 17.00
Eten 17.00 tot ca 19.00
 

meer info op de site >

Indische Rijsttafel in Gecko

Op 18 februari 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 18 februari, 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!
 
Meer info op de site >

Nieuwsbrief Historie - Uit de oude doos - 1973
 

Aan alle leden van de
Nederlandse Vereniging

In verband met de in Oostenrijk heersende mond- en klauwzeer epidemie
is de voor 23 juni geplande autorally voorlopig uitgesteld.

Mogen wij U nog even in herinnering brengen dat aan het einde van
deze maand het 2e kwartaal verstreken is.
Voorzover U nog niet hebt betaald, doet U het dan nu meteen?
Begin juli kunnen de contributiegelden voor het 3e kwartaal en het 2e
halfjaar betaald worden.

------------------------------------------------------------------------------------------
Kontonummer 77-15550  Nederlandse Vereniging

bij Credit Anstalt Bankverein.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Voorts meldt onze kassier op 2 mei 1973 een betaling te hebben
ontvangen van OS 90.-- met als afzender Chem. Imd. AKU-Goodrich,
zonder verdere naamsvermelding.
Wil degeen die dit bedrag overmaakte even bellen met de heer Anton
Brok - tel. 88118384

Advertentie
-------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse in Wenen zoekt wegens in-
cidentele uitstedigheid een andere

Nederlandse, die tegen een royale ver-
goeding op haar twee kinderen wil passen.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Treffen bij Strozzi 2 februari
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 februari

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

 

Nieuwe Sponsor
We begroeten Cargobikes

CargoBikes

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.
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why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
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