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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging Wenen,
 

Op 10 november j.l. had ik het genoegen om (met vele
andere Nederlanders) een concertlezing van auteur Jan
Brokken en pianiste Clara Biermasz bij te wonen op de
residentie van de nederlandse ambassadeur. Het betrof
de geschiedenis van de dappere Nederlandse honorair
consul Jan Zwartendijk in Kaunas (Litouwen), die tijdens
de 2e wereldoorlog, door het verstrekken van visa naar
Curaçao, duizenden Joden van een gewisse dood wist
te redden.

Een indrukwekkend  en tegelijk droevige geschiedenis,
die Jan Brokken in zijn boek  "De Rechtvaardigen" heeft
verwoord. Op basis van dit boek ontstond het idee om
samen met pianiste Clara Biermasz een concertlezing
met muziek van Frédéric Chopin en Franz Schubert te
organiseren.

Zoals de Fransen zeggen: l`histoire se repète. Inmiddels
80 jaar later worden we nog steeds geconfronteerd met
de ellende van mensen die moeten vluchten en huis en
haard moeten verlaten. Met dit beeld voor ogen dienen
we ons steeds bewust zijn  hoe waardevol het is om in
vrijheid te leven, zonder angst voor geweld en het
gevaar te moeten vluchten.

Gelukkig hebben we ook leuke en aangename
meldingen te maken. Op 4 december vieren we weer
Sinterklaas in hotel Maxx. Inmiddels hebben zich vele
ouders met kinderen aangemeld. Bovendien organiseert
de Nederlandse Stamtafel Wenen in november (en
december als het Nederlands elftal de eerste ronde
overleeft) bij Pointers een aantal voetbalavonden van het
WK voetbal. Verder plannen we onze nieuwjaarsreceptie
in januari en staat er weer een boerenkool middag
gepland in Strozzi in februari. Ook de Christkindl markt in
december wordt niet vergeten. Nadere gegevens volgen
nog.Kijk ook op onze website wat er nog meer gepland
is. 

Tot zover.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

Sinterklaasfeest 2022
Het Sinterklaasfeest van de Nederlandse Vereniging vindt plaats op zondag 4 december 2022
tussen 14:00 – 17:00
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

De Oostenrijk Gids
Naslagwerk voor Nederlandstaligen
in Oostenrijk
De Oostenrijk Gids van de Nederlandse
Vereniging Wenen biedt alle Nederlanders,
Belgen en Nederlandstaligen in Oostenrijk de
mogelijkheid hun bedrijf, vereniging of
ondernemen te promoten.

We willen niet alleen een platform zijn voor
ondernemers, bedrijven of zelfstandigen. Ook verenigingen, clubs, bloggers en anderen die in de
sociale media actief zijn kunnen zich hier aan een breder publiek bekend maken.

Bij een rubriekvermelding bestaat de mogelijkheid om een uitgebreide tekst met foto's te
plaatsen. Een vermelding is gratis en heel eenvoudig. Vul gewoon het formulier in: of neem
contact op met de webmaster@nlwenen.at

Het doel is om een naslagwerk te creëren voor Nederlandstaligen die geïnteresseerd zijn om
contacten te leggen of te onderhouden in het Nederlands in Oostenrijk.

> Oostenrijk Gids
> Aanmelden Oostenrijk Gids
 

Uit de oude doos 

  

Nederlandse Stamtafel Wenen - WK Voetbal

Aangezien wij ervan uitgaan dat Nederland zeker
verder komt als de voorrondes, hebben wij besloten
de Stamtafel in Pointers voor December niet te
houden.
In plaats daarvan volgen we het WK Voetbal.

De voetbalwedstrijden zijn dan:
    21 november  17:00 uur  Senegal - NL
    25 november  17:00 uur  NL - Equador
    29 November  16:00 uur  NL - Katar
Daarna staat het nog niet vast:
    Óf NL =1e in de groep --> 3 december 16:00 uur 
    Óf NL = 2e in de groep --> 4 december 20:00 uur

NLV Link  -     Facebook

 

Treffen bij Strozzi 7 december
Kom eens naar een Strozzi borrel tussen 16:00-18:30 waar Hinno heerlijke bitterballen serveert
en voor liefhebbers genever schenkt bij gezellige gesprekken.

NlV Link     -      Cafe Restaurant Strozzi

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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