
Bekijk deze e-mail in je webbrowser

In deze nieuwsbrief vindt u:
Van de Voorzitter (Michael)
Dagtrip Burg Kreuzenstein 18 juni
Historie - Uit de oude doos
Treffen bij Strozzi 1 juni
Nederlandse Stamtafel Pointers 10 juni

 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. Corona. Mocht een aktiviteit geen doorgang
kunnen vinden melden we dit direkt op de Aktiviteitenkalender 

 

Beste leden van de Nederlandse
Vereniging Wenen,
 

Stap voor stap gaan we richting mooi weer en kunnen
we eindelijk weer vitaminen tanken en genieten van wat
zon.

Het is inmiddels alweer een maand geleden dat
Koningsdag plaatsvond. Iedereen die zich had
aangemeld was hartelijk welkom op de residentie van de
Nederlandse Ambassade.
Onder het genot van hapjes en drankjes waren velen
aanwezig, zowel nationaal als ook internationaal. Tijdens
zijn speech stond onze ambassadeur stil bij het
oorlogsgeweld in Oekraïne. Helaas ziet het er niet naar
uit dat er een snel einde komt aan deze tragedie.

Momenteel zijn we druk in de weer om onze vereniging
nieuwe impulsen en een nieuwe richting te geven. We
willen graag dat iedereen zich betrokken voelt bij de
vereniging en het gevoel heeft dat de vereniging er is
voor de Nederlandse gemeenschap in Wenen.

We proberen ons daarom meer in te leven in de
behoeftes en wensen van de verschillende doelgroepen,
zoals familie met kinderen, de senioren, de jongeren die
hier studeren of die hier beroepshalve naar Oostenrijk
zijn gekomen, etc.  Apart zullen we jullie hier nog verder
over informeren.

Nu de restricties rondom corona langzaam worden
opgeheven, hopen we weer meer activiteiten te kunnen
ontplooien en hopen dan ook weer meer deelnemers te
mogen begroeten. Verderop in de nieuwsbrief leest u
wat er zoals staat gepland.

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat de Nederlandse
vereniging werd opgericht.

„Uit de oude doos“ geeft een beeld hoe het 50 jaar
geleden was toen de vereniging werd opgericht. Deze
keer hoe men zich kon aanmelden als lid.

Hopelijk tot een spoedig weerzien tijdens een van onze
bijeenkomsten of activiteiten.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

Dagtrip Burg Kreuzenstein
 
Beleef een stukje Middeleeuwen in Leobendorf!

Datum: 18 juni 2022
Aanvang: 11:00 bij de ingang van het kasteel
Rondleiding: Rond 12:00
Optioneel: Adelaar show om 15:00

Het kasteel Kreuzenstein, slechts een paar kilometer ten noorden van Wenen, is een van de
mooiste historische bezienswaardigheden in Neder-Oostenrijk en een van de populairste en
bekendste excursie bestemmingen voor het hele gezin.
Het kasteel met zijn unieke collectie is dagelijks geopend van 1 april tot 1 november en maakt het
mogelijk de wereld van de Middeleeuwen van dichtbij mee te maken.

BELEEF DE WERELD VAN DE MIDDELEEUWEN VAN DICHTBIJ

Wij nodigen u van harte uit voor om mee te gaan op rondleiding op een spannende reis door de
eeuwen heen, die zowel geschiedenis- en kunstliefhebbers als kasteelheertjes en jonkvrouwtjes
zal bekoren.

Bekijk daarbij ook het wapenarsenaal, een van de grootste particuliere collecties van historische
wapens in Oostenrijk, presenteert buitengewone tentoonstellingsstukken en kostbare afzonderlijke
stukken uit oorlogstijd.

In het naastgelegen Adlerwarte Kreuzenstein kun je een Valkenshow bekijken. Deze show start
om 15.00 uur.

Informatie:
Burg Kreuzenstein
Kosten rondleiding:
– Volwassenen: € 15,-
– Vanaf 20 personen € 12,- (bij genoeg animo)
– Kinderen 3 t/m 16 = € 8,-

De rondleiding zal worden gehouden in het
Duits. Voor meer info, zie onderstaande link:
http://www.kreuzenstein.com/fuehrungen/

Reizen:
Bereikbaar per fiets, auto, trein en bus.
http://www.kreuzenstein.com/lage-and-anreise/

Adlerwarte Kreuzenstein (optioneel)
Show start om 15:00.
Kosten:
– Volwassenen: € 12,-
– Kinderen: € 6,-
– Kortingen voor gezinnen (zie link hieronder)
www.adlerwarte-kreuzenstein.at/index.php/preise

NLV Site Link

 

Uit de oude doos - Aanmeldformulier Lidmaatschap

 

 
 

Treffen bij Strozzi 1 juni
Na een wat langere noodgedwongen pause komen de oudere jongeren elke eerste woensdag
van de maand om 15:00 uur weer bij elkaar in Café Strozzi om de laatste stand van zaken in de
wereld te bespreken. Natuurlijk ook de belangrijke zaken zoals verjaardagen!

NlV Link    -      Cafe Restaurant Strozzi

Nederlandse Stamtafel Wenen 10 juni

Ook de Nederlandse Stamtafel in Pointers is weer van
start gegaan.

Elke eerste vrijdag van de maand, in juni de tweede,
vanaf 19:00 uur een gezellig avondje met mede
Nederlanders, of mensen met affiniteit tot
Nederland(ers), in Pointers. Onder het genot van een
drankje (bijvoorbeeld Heineken of een dropshot), kun
je gewoon in je moerstaal weer ff bijkletsen.

NLV Link    -     Facebook

 

 

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

Nederlandse Vereniging Wenen · . · Vienna . · Austria

https://mailchi.mp/67fe214cfebe/nieuwsbrief-nlv-wenen-mei22?e=331ddbf858
https://www.nlvwenen.at/events/
https://nevi.nl/
https://www.whatstheprice.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/viese-imperial-riding-school-renaissance-vienna-hotel/
https://www.facebook.com/HEMA.austria/
https://henriwillig.com/de/kasegeschafte/wien/wien/cheese-more-kartnerstrasse/
http://www.kreuzenstein.com/fuehrungen/
http://www.kreuzenstein.com/lage-and-anreise/
http://www.adlerwarte-kreuzenstein.at/index.php/preise
https://www.nlvwenen.at/event/dagtrip-burg-kreuzenstein/
https://www.nlvwenen.at/event/treffen-bij-strozzi-mei-2/
https://www.nlvwenen.at/event/treffen-bij-strozzi-maart-3/
https://www.nlvwenen.at/event/treffen-bij-strozzi-juni-2/
http://www.strozzi.at/
https://www.nlvwenen.at/event/nederlandse-stamtafel-wenen-juni/
https://www.nlvwenen.at/event/nederlandse-stamtafel-wenen-maart-2/
https://www.facebook.com/groups/64265616569/
https://www.facebook.com/NLVwenen/
https://www.nlvwenen.at/
mailto:bestuur@nlvwenen.at
https://www.nlvwenen.at/
mailto:bestuur@nlvwenen.at
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/profile?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858&c=396421acdb
mailto:hans@nlvwenen.at
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/about?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858&c=396421acdb
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858&c=396421acdb
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/profile?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=947488887f5cc3725cc44c0bb&afl=1

