
Bekijk deze e-mail in je webbrowser

Beste/lieve leden van de Nederlandse
Vereniging in Wenen,
Pffff de laatste maanden waren een echte rollercoaster.
Onze zoon was lekker een weekje skiën met school,
komt op vrijdag thuis en krijgt bij het uitstappen van de
bus te horen dat hij maandag thuis moet blijven en de
school niet meer in mag, ook niet om zijn spullen te
halen. Daarbovenop krijgt iedereen huisarrest. Al met al
hebben wij zes weken thuis gezeten. Natuurlijk niet fijn
maar gelukkig hebben wij een heerlijke tuin en was het
weer mooi dus eigenlijk geen groot klagen. De groenten
en fruit werden zelfs door een lokale boer voor de deur
afgezet! 
Ik heb wel te doen met de vele Wiener die in de stad in
een kleine woning wonen met twee, drie, of meer
kinderen.
En nu wordt alles weer teruggeschroefd. Eerst beetje bij
beetje, dan gaat het snel en vanaf 15 juni gaat alles
weer open, kunnen we vliegen, de grenzen gaan open.
Alsof alles weer normaal is. Heel fijn natuurlijk maar wat
te denken van India, Kaapstad, Brazilië, de VS en Groot
Brittannië. Daar worden nog steeds 10.000 doden per
dag gemeld, of meer... Wij horen nu al van mensen die
in Italië met vakantie zijn, via een sluiproute. Het is maar
te hopen dat er goede controles zijn en dat ons een
tweede ronde bespaard blijft.

Wat de impact van Corona zal zijn voor de vereniging is
nog onbekend. Wij plannen echter wel dat er aan de
sponsorzijde druk komt om kosten te sparen en dat zou
een impact kunnen hebben op de bijdrage van onze
sponsoren, en dat moeten we opvangen. Via
bijvoorbeeld een extra bijdrage voor een activiteit, het
eventueel weer invoeren van de contributie. Of het
vinden van meer sponsoren. Elke sponsor bijdrage is
zeer welkom en helpt ons de activiteiten te financieren
op het huidige niveau. Kent u iemand die wil sponsoren?
Of wilt u misschien zelf sponsoren, laat het ons weten!
Elke euro wordt zeer gewaardeerd en komt 100% ten
goede aan de activiteiten.

Met dank aan
onze sponsoren

 

 

Intussen hebben we twee virtuele quizzen gehad met een positieve feedback, en de derde staat al
gepland, zie verderop in de nieuwsbrief. Bij blijvende interesse gaan we hier mee door.

Na de schoolvakanties pakken we de draad weer op. Als eerste staat de 'nieuwe haring' op het
programma. Zie ook hiervoor verderop in deze nieuwsbrief. Ook zullen we weer meewandelen met de
Wiener Wein dagen op 3 & 4 oktober. Een absolute aanrader!! Heeft u nog niet mee gewandeld? Doe
het een keer u moet dan wel met de taxi of openbaar vervoer terug naar huis.
Onder de URL om een idee te krijgen wat het is:
https://www.wien.info/de/einkaufen-essen-trinken/wiener-wein-heurige/weinwanderweg
Details waar en hoe laat volgen in september... maar zet de data vast in uw agenda!  

Namens het gehele bestuur wens ik u allen een heel fijne zomervakantie. Een vakantie waarin Corona
zijn betekenis weer terugkrijgt als heerlijk koel biertje op een zonnig terras. Ontspannen genieten.
Mochten er toch problemen komen dan kunt u natuurlijk altijd bij de ambassade terecht. Daarnaast is
het bestuur van de NLV ook bereikbaar.

Een heel fijne zomervakantie.

Henk Overbeeke
+43 699 1923 6054
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Nieuws van het Sponsorfront

Het is een moeilijke en voor veel bedrijven bijna onmogelijke opgave om goed door deze
Pandemie te komen. Arbeidstijd verkortingen, ontslagen, leveranties die niet meer binnenkomen,
het is werkelijk een helse opgave om te overleven. Tenzij je natuurlijk Amazon heet.
Het zal dit jaar dan ook voor de Nederlandse Vereniging in Wenen een jaar worden waarin zeer
waarschijnlijk met minder inkomsten vanuit sponsoring moet worden gerekend. Dit heeft
natuurlijk gevolgen voor het kunnen laten plaatsvinden of organiseren van
verenigingsactiviteiten. Gelukkig hebben we door de goede innames uit voorgaande jaren een
bescheiden buffer kunnen opbouwen en kunnen we het lidmaatschap nog altijd kosteloos
aanbieden. Waar collega verenigingen €10,00 als inschrijfkosten vragen, blijft het aanmelden bij
ons gratis en we blijven ons best doen om dat ook voor de toekomst zeker te stellen.
Maar mocht u nou óók sponsor van de Vereniging willen worden, dan kan dat natuurlijk altijd. Wij
voegen u graag toe aan onze eregalerij en maken dit dan ook tijdens evenementen bekend (als
u dit toestaat natuurlijk, gelet op de privacy). Een passend plekje op onze Banner is alvast voor
u gereserveerd.

Ik wens u en uw familie een fijne vakantie en hopelijk tot ziens op één van onze activiteiten.
Jan Valkhof

Uitgebreid Overzicht Sponsoren
 

PubQuiz 

Na twee keer succesvol online een quiz te hebben
georganiseerd is het tijd voor een derde editie! We komen
weer gezellig samen op zoom, en wel op woensdag 24 juni
aanstaande. We zullen om half acht beginnen, en de
vragen zullen wederom uiteenlopen van muziek tot
wetenschap, van kunst tot biologie. Kortom, voor ieder wat
wils. Het enige wat u hoeft te doen is de volgende link in uw
browser te openen. Het is wel aan te raden om dit vanaf
een tablet of laptop te doen, aangezien het scherm van een
mobiel vaak te klein is. Hierbij de link:

https://zoom.us/j/4349442901

We hopen u daar, onder het genot van een drankje, in grote getalen te zien. Hoe meer mensen,
hoe leuker!!

Nieuwe haring, waarschijnlijk ook weer
in Wenen

Ook dit jaar komt er waarschijnlijk weer nieuwe haring
naar Wenen en wel op zaterdag 3 oktober... bij de
meesten wel bekend als de datum van Leidens Ontzet,
van 15:00 tot 18:00 uur in Café Strozzi. Hinno & Alice
van Café Strozzi sponsoren de eerste 25 haringen. Wie
mee wil happen moet zich wel aanmelden via E-mail
met daarin het aantal haringen en de bevestiging van
de verplichting te betalen voor het aantal haringen genoemd in de email.  Aan- of afmelden  kan
tot donderdag 1 oktober. We rekenen 2,50 Euro per haring waarvan 10% voor de kosten die wij
moeten maken. Mocht het anders zijn dan verrekenen we dit natuurlijk. Natuurlijk is het gezellig
wanneer u even langs komt voor een babbeltje en borreltje maar bestellen en afhalen  mag ook.
Aanmelden- of Bestellen houdt in dat er betaald wordt. Bij een No show moet er dus wel betaald
worden.
Laat het ons weten. Bij te weinig aanmeldingen zullen we helaas moeten afzeggen. Wilt u
komen, dan wel aanmelden!
 
Pieter den Dulk
Hinno Böttger
Henk Overbeeke
Aanmelden via henk.c.overbeeke@gmail.com

Komende Activiteiten

24 juni - PubQuiz : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
3 oktober - Nieuwe Haring : Zie elders in deze nieuwsbrief - Meer
3 & 4 oktober - Wijn Wandeldag - Meer

Aktiviteiten Kalender
 

Wilt u deze nieuwsbrief in oude vorm als PDF
lezen klik dan hier om de PDF te downloaden.

 

 

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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