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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging in Wenen,

Het lijkt er op dat we stap voor stap weer terugkeren
naar het “normale leven“. De laatste weken zijn het
aantal infecties, intensive care patiënten, en diegenen
die gestorven zijn vanwege corona duidelijk afgenomen.

Inmiddels zijn de winkels weer open en kunnen we weer
in restaurants eten, mits men een negatieve test kan
tonen, danwel ingeënt is. Men mag ondanks dat, met
niet mee dan 4 personen aan een tafel zitten. Mogelijk
dat begin of midden juni deze restricties worden
opgeheven. Mondkapjes blijven voorlopig nog verplicht.

Door de veranderde maatregelen m.b.t. Corona hebben
we mogelijk meer gelegenheid om activiteiten te
ontwikkelen. Daarvoor hebben we echter ook hulp van
onze leden nodig om met goede ideeën te komen.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we
voornemens zijn een korte vragenlijst te maken, waarin
we jullie vragen, waar we als vereniging staan en hoe we
verder dienen te gaan.

In ieder geval proberen we zoveel mogelijk bezigheden
te ontwikkelen, zodat de leden zich regelmatig kunnen
ontmoeten. 

Helaas speelt het weer momenteel niet mee. Het schijnt
de laatste 25 jaar niet zo'n slechte mei maand te zijn
geweest als deze. Kan dus alleen maar beter worden.

Ik hoop echter van harte dat we elkaar spoedig weer
tijdens één van onze evenementen kunnen begroeten en
ontmoeten.

Tot dan!

Namens het bestuur,
Michael de Jongste

Met dank aan onze
sponsoren

Indische Rijsttafel in Gecko
 
Het is alweer een tijdje geleden dat we in Gecko genieten konden van een Indische Rijsttafel,
maar op 10 juni kookt Jeroen van Heerde graag weer een echte buffet-rijsttafel zoals hij dat
van zijn oma uit Medan heeft geleerd.

Wat: Buffet-Rijsttafel inkl. Koffie/Thee en Spekkoek
Waar: Gecko Bar Bistro, Hernalser Hauptstraße 86, 1170 Wien
Wanneer: Donderdag 10 juni, 19:00 uur
Kosten: € 22,00

Leden van de Nederlandse Vereniging kunnen telefonisch een tafel reserveren 0664 2038263
of via Email: jeroenvanheerde@hotmail.com

Wij verheugen ons er op jullie weer te zien en gezamenlijk "lekker te smikkelen met een
bordje rijst"!

Slamat makan!

 

 

Vragenlijst

Inmiddels bestaat onze vereniging 25 jaar en is het
meer dan een goede gelegenheid om niet alleen terug
te blikken, maar vooral ook te bezien hoe we als
vereniging in de toekomst verder willen gaan. 

Het bestuur kan en wil dat echter niet alleen  beslissen
en heeft hierbij de medewerking van de leden nodig.

In de komende weken sturen we onze leden per e-mail
een korte vragenlijst die eenvoudig kan worden
ingevuld en waarin we een aantal vragen stellen die ons hopelijk voldoende input geven hoe
we als vereniging verder gaan. Het neemt niet meer dan 10 minuten in beslag en we hopen op
een grote deelname. 

 

Fotohoek update

De Themas Oranje  en Bloemen  zijn al geopend voor inzendingen,
in juni komt daar het thema Spiegels-Spiegelbeelden bij.

De Fotohoek!

 

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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