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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging Wenen,
 

De dagen worden weer korter, de nachten weer langer,
kortom: we zijn op weg naar de herfst. Na een
fantastische zomer gaan we nu toch echt richting regen
en kou.

Helaas wordt ons nieuws momenteel voornamelijk
gevuld met berichten over oorlogsgeweld in de
Oekraïne en de angst voor een tekort aan gas en
elektriciteit. Hoe gaat onze winter eruit zien. Moeten we
de verwarming een paar graden terugdraaien? Mogen
we tijdens de kerstdagen nog wel kerstverlichting laten
branden? Hoe staat het met corona, waarbij we weten
dat het aantal coronabesmettingen weer flink aan het
stijgen is. Voldoende redenen om zich zorgen te maken.

Laten we echter proberen onze gedachten ook op
positieve zaken te concentreren:
Zo staat Sinterklaas (weer!) gepland op zondag 4
december.
Verderop in onze nieuwsbrief en op onze website leest u
meer over het sinterklaasfeest, zoals locatie,
aanmelding, tijdstip, etc.
Verder plannen we begin volgend jaar een
nieuwjaarsreceptie en staat het 50-jarig jubileum midden
volgend jaar op de agenda. Zoals al eerder vermeld
zijn ideeën en suggesties meer dan welkom.
Vanzelfsprekend krijgt u tijdig meer informatie over deze
activiteiten.

Tot slot: we zijn nog steeds op zoek om een aantal
posities binnen het bestuur nieuw in te vullen.
Kandidaten zijn hartelijk welkom om zich aan te melden.
Hierover vindt u op onze website meer informatie!
Al het overige nieuws vindt u verderop in deze
nieuwsbrief en op onze website.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

Sinterklaasfeest 2022
Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging in Wenen (NLV) willen jullie alvast laten weten dat
het Sinterklaasfeest op zondag 4 december 2022 tussen 14:00 – 17:00 wordt gevierd.
Als u het feest gaat bijwonen, dan wordt u vriendelijk verzocht voor uw eigen kind(eren) een
passend cadeautje mee te nemen.  We gaan samen Sinterklaasliedjes inzingen en een dansje
voorbereiden met de aanwezige kinderen om Sinterklaas feestelijk te kunnen verwelkomen.
Meld uzelf en de kinderen dus snel aan want het feest is voor maximaal 100 personen
(kinderen & ouders/verzorgers),

Graag aanmelden vóór 21 november via het formulier op de site!

Bij het inschrijven graag vermelden:

aantal volwassenen
aantal kinderen + hun namen + leeftijd
email address

Er zal dan via het opgegeven email adres contact met u
worden opgenomen i.v.m. meer informatie en voor een
kort verhaaltje per kind dat Sinterklaas nodig heeft voor
zijn grote rode boek. Houd daarom uw email (en spam
box) in de gaten!
Het entreegeld zal contant worden ingezameld bij
binnenkomst. Kinderen tot 16 jaar: € 5,00/kind en elke
volwassene: € 12,50. Echter, kindertjes tot 2 jaar zijn
kosteloos.

Niet-NLV leden zijn van harte welkom om het
Sinterklaasfeest mee te vieren en kunnen zich ook via het formulier op de site aanmelden,
echter kinderen van leden krijgen voorrang.

Om lid te worden van de Nederlandse Vereniging Wenen kunt u zich  hier aanmelden.

Aanmeldformulier Sinterklaasfeest 2022

Uit de oude doos 

  

Weinlese (druivenplukken) in Stammersdorf oktober
De traditionele Weinlese (druivenplukken) in
Stammersdorf wordt ook dit jaar weer
georganiseerd door Albert Pappenheim. Ze
zal plaatsvinden op 16 oktober*.

Geïnteresseerden worden verzocht om zich
tijdig bij Albert te melden.

Aanmelden E-Mail 

Terugblik druivenplukken 2021 

* Bij slecht weer een week later
 

 

Treffen bij Strozzi 2 november
Na een wat langere noodgedwongen pause komen de oudere jongeren elke eerste woensdag
van de maand om 16:00 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!
Bitterballen zijn vanzelfsprekend aanwezig en voor de liefhebber Jenever!

NlV Link     -      Cafe Restaurant Strozzi

Nederlandse Stamtafel Wenen 4 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
Heineken of een dropshot), kun je gewoon in je
moerstaal weer ff bijkletsen.

NLV Link  -     Facebook

 

Vacatures bestuur NlV Wenen
De Nederlandse vereniging in Wenen bestaat in 2023 alweer 50 jaar.

In de loop der jaren hebben verschillende keren veranderingen binnen het bestuur plaats
gevonden. Een teken dat de vereniging constant in beweging is.

Een aantal van onze bestuursleden zijn inmiddels 4 of 5 jaren actief en vinden dat het tijd wordt
om hun verantwoordelijkheden over te dragen aan een volgende generatie.

Met belangstelling zien we uw kandidaatstelling tegemoet!

Meer info op de site

 

 

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 hans@nlvwenen.at
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
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