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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging Wenen,
Eindelijk! Ja, eindelijk was het dan zover. Na bijna 3 jaar
konden we weer ouderwets het Sinterklaasfeest vieren.
De laatste keer dat we dit organiseerden was in 2019.
Door Corona ging het feest in 2020 niet door, maar
wisten we nog een alternatief te vinden, door voor de
aangemelde kinderen een videoboodschap te maken en
een geschenkpakket samen te stellen dat persoonlijk
werd bezorgd.
In 2021 stonden we klaar in de startblokken, maar 5 voor
12 kwam er een lockdown en moesten we op het laatste
moment alles afzeggen.

Dit jaar is het gelukt en we durven te stellen dat het een
groot succes is geworden. Er waren meer dan 40
kinderen, die zich verheugden om Sinterklaas en de
Pieten te zien.
Het werd nog even spannend, omdat de Sint deze keer
niet met de boot, maar met het vliegtuig kwam. Door
vertraging werden we wat nerveus, maar gelukkig liep
het goed af en konden met een half uur vertraging gaan
beginnen.
Pietendansje, zingen, snoepen en aan de knutseltafel
lekker spelen: voor iedereen was er wat! Verderop leest
u een korte samenvatting van het feest.
Verder zullen we een feestfoto link maken, die we via
email delen met de aanwezige ouders.

Verderop in deze nieuwsbrief, maar ook op onze website
staan een aantal activiteiten die nog dit jaar en volgend
jaar gaan plaatsvinden.

Op 14 december staan we met punch op de
Stephansplatz (stand nr.16) van 18.00 tot 21.00 uur.
Onze nieuwjaarsreceptie staat gepland op 20 januari
2023 van 19.00 tot 22.00 uur.
Boerenkool eten bij Strozzi vindt op 18 februari 2023
plaats.
Op 24 maart 2023 organiseren we onze algemene
ledenvergadering en op 18 juni ons 50-jarig jubileum.

Vanzelfsprekend krijgt u nadere details over deze
activiteiten. In ieder geval voldoende gelegenheid om
elkaar te ontmoeten.

Langs deze weg wil ik iedereen een heel fijne kerst
toewensen en veel voorspoed en gezondheid voor het
nieuwe jaar.

Namens het bestuur,
Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

Kerstmarkt met Punsch/Glühwein 14 december 
De Glühwein staat klaar! Evenals vorig jaar schenken wij weer een glühwein
of punsch en wel op 14 december, van 18:00 tot 21:00
Bij de stand nr. 16 op de Stephansplatz. 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!

Org. Hinno Böttger Datum: 14 december Tijd: 18:00 – 21:00 uur Stand 16, Stephansplatz

> Info op de site

 

Nieuwjaarsreceptie 20 januari 
Nadat we vorig jaar onze nieuwjaarsreceptie wegens corona helaas moesten annuleren ziet het
er nu goed uit.
We zien jullie graag op 20 januari in Hotel Maxx om samen het nieuwe jaar in te luiden.
Aanvang 19:00... einde rond 22:00 uur.
De entree is uiteraard gratis.

Ook deze keer  ontbreekt het aan niets,
zoals lekkere kaas van Cheese & More,
zoete hapjes van Loes (Sußes und
Feines) en de traditionele bitterballen
worden gemaakt door Harry van der Zee
en Hinno (Strozzi)

Datum: Vrijdag 20 januari
Tijd: 19:00 - 22:00 uur
Locatie: Hotel Maxx
Margaretengürtel 142
1050 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

Terugblik Sinterklaasfeest 

Het Sinterklaasfeest 2022 werd gehouden in hotel Maxx by Steigenberger Vienna. Diverse
vrijwilligers hielpen mee de zaal te versieren met allerlei Sint en Pieten slingers en platen aan de
muur.
Vanaf 14:00 stroomde de zaal vol met meer dan 40 kinderen en hun ouders-verzorgers.
De “geheime dienst” wist behendig de cadeautjes voor de kinderen in ontvangst te nemen.

Tot onze schrik hoorden we dat de vliegticket van de Sint was omgeboekt naar een latere vlucht
die ook nog eens te laat binnenkwam… Maar, twee Pieten in hun mooie pakken gingen de Sint
van het vliegveld ophalen. In de tussentijd waren Sinterklaasliedjes op het grote scherm
geprojecteerd waar iedereen de correcte teksten kon meezingen. Tussen de zangsessies door
hebben we met iedereen de Pietendans geoefend totdat Sinterklaas met alle Pieten de zaal
binnenkwam.

Ook kon iedereen lekkere zoete en hartige hapjes eten aangevuld met pepernoten en
speculaaskoekjes. Veel kinderen zaten aan de knutseltafel achterin de zaal waar ze mooie
tekeningen maakten, of spelletjes speelden. Sinterklaas bijgestaan door de Hoofdpiet met gitaar
en de Aangeefpiet sprak alle kinderen persoonlijk toe.

Met hun cadeautjes en zakjes snoep gingen de kinderen blij en voldaan met hun ouders-
verzorgers tegen het einde van de middag weer naar huis.
 

> Meer fotos op de site

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 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
 

Historie - Uit de oude doos

 

Treffen bij Strozzi 4 januari
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

Nederlandse Stamtafel Wenen 6 januari

Ook de gezellige avonden van de Nederlandse
Stamtafel in Pointers staan ook in 2023 weer
maandelijks
op de kalender.

Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 19:00 uur een
avondje met mede Nederlanders, of mensen met
affiniteit tot Nederland(ers), 
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

 

Komende Aktiviteiten
(Nadere info volgt via de site en de komende nieuwsbrieven)

Boerenkoolavond: zaterdag 18 februari 2023 (Alvast aanmelden)

Algemene Leden Vergadering (ALV): vrijdag 24 maart 2023 (Alvast aanmelden)

50-jarig jubileum: zondag 18 juni 2023

 

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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