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Bijzondere aanbieding  

Wens Travel is een tour-operator uit Nederland en zij organiseren concertreizen voor 

Amerikaanse orkesten door Europa. Een zeer hoogstaand orkest uit Milwaukee USA 

zal in Wenen optredens verzorgen in de MuTh Concertzaal (30 juni) en in de grote zaal 

van het Musikverein (2 juli). 

Voor leden van de Nederlandse Vereniging is er een bijzondere aanbieding!  

Het concert in de MuTh Concertzaal op 30 juni kunt u geheel gratis bezoeken. Het con-

cert in het Musikverein op 2 juli kunt u voor slechts 10 euro per kaart (goede plaatsen! 

normaal gesproken zijn deze kaarten tussen de 35-45 euro) bezoeken. Meer info zie 

pagina 3 en 4. 

Voor beide concerten kunt u zich aanmelden. Entreekaarten worden dan op uw naam 

gereserveerd. U kunt de kaarten op de concertdatum afhalen en betalen  

(Musikverein) . 

Aanmelden tot 1 mei via rianne@nlvwenen.at of bellen naar 0699-10343623. 
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Oproep wandelliefhebbers 

 

Marjorie Koenen  woont in Hiet-

zing, nabij de kasteeltuin waar 

men heerlijk kan wandelen.  Als 

je belangstelling hebt om bijvoor-

beeld een ochtend in de week 

een wandeling te maken van 

ongeveer een uur, en na afloop 

nog wat na te praten onder het 

genot van een kopje koffie dan 

kan je je aanmelden bij Marjorie 

Koenen. 

 

Telnummer: 00436606976419 of 

een e-mail sturen naar:  

marjorie.koenen@live.nl 

Van de voorzitter 

Heeft u zin in een gratis (ja echt) bord bio-boerenkool met worst? Mooi! Dan bent u van 

harte uitgenodigd in café Strozzi en wel op 15 maart a.s. Als voorafje hebben we dan 

eerst de algemene ledenvergadering, waarbij u weer op de hoogte gebracht wordt van 

het reilen en zeilen van uw vereniging. We hebben weer heel wat plannen klaarliggen 

voor dit jaar en dat willen we graag met u delen. Dus meld u aan en denk mee, praat 

mee en eet mee.  Ik hoop u persoonlijk welkom te mogen heten.   Tot dan, Rianne Rits 



Bestuurslid iets voor u ? 

Woensdag 4 maart 

Aanvang: 15.00 uur 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 5 maart 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Zondag 15 maart  

Aanvang: 13.00 uur 

Meld u aan! 

 Algemene Ledenvergadering 

Café Strozzi 

Gratis Hollandse maaltijd en een borreltje! 

Woensdag 1 april 

Aanvang: 15.00 uur 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 2 april 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Vrijdag 24 april 

Meer info volgt 

Oranjefeest 

Badeschiff Wien 

Muziek: Carl Avory 
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Vindt u het belangrijk  dat er een vereni-

ging is die een sociaal netwerk biedt 

waarin onze taal en cultuur leeft? 

Wilt u zich inzetten voor de Nederlandse 

Vereniging? 

Vindt u het leuk om activiteiten te helpen 

organiseren? 

Wilt u deel uit maken van een enthou-

siast team? 

Dat zou super zijn!! 

Meld u zich dan aan bij het bestuur.  

Bestuur@nlvwenen.at 

Er zit nog meer muziek in…. 

 

De Nederlandse schrijfster Margriet de 

Moor leest op zondag 15 maart voor uit 

eigen werk. In het Wiener Konzerthaus 

worden haar beide passies ( muziek en 

taal ) met elkaar verbonden. Tijdens het 

lezen van haar literaire werk wordt zij 

door pianiste Gaiva Bandzinaite en so-

praan Johanna von der Deken muzikaal 

begeleid. 

Zondag 15 maart 19.30 uur  

Wiener Konzerhaus.  

 

 

 

 

Wens Travel (zie pagina 1) organiseert 

nog meer concertreizen.   

Gratis entree bij de volgende  

concerten: 

 

Zondag 5 april 

Peterskirche  

15.00 uur 

North Sydney HS Girls Choir 

 

Zondag 5 april 

Schönbrunn Orangerie 

15.00 uur 

Grosse Point HS 



 




