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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging Wenen,
Inmiddels zijn we alweer in de 2e week van het nieuwe
jaar. Hopelijk had iedereen een mooie Kerst en
jaarwisseling.

Naar buiten kijkend krijg je momenteel niet het gevoel
dat het winter is. Regen, zon en temperaturen van boven
de 10 graden wisselen zich constant af.
Misschien dat de sneeuw toch nog gaat komen. Wij als
bestuur gaan in ieder geval met veel enthousiasme
en ideeën het nieuwe jaar in.

Op 20 januari vindt onze nieuwjaarsreceptie plaats. U
kunt zich nog altijd aanmelden.
Traditiegetrouw hebben we op 18 februari bij
Café Strozzi weer boerenkool eten. Ook daarvoor kunt u
zich aanmelden. Doe het snel, want er is slechts een
beperkt aantal plaatsen!

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats op 24
maart en ook hiervoor kunt u zich nog aanmelden.

In juni vindt ons 50-jarig jubileum plaats. U krijgt ruim
van tevoren nog nadere informatie.

Verder staan er natuurlijk nog andere
activiteiten gepland, zoals bijvoorbeeld een tour door de
riolen van Wenen om het traject van de film „The Third
Man“ te volgen, met daarop aansluitend een bezoek aan
het daarbij horend museum.

Nog steeds zoeken we naar 2 opvolger(ster)s binnen
ons bestuur, t.w. een activiteitencoördinator/trice en
iemand die verantwoordelijk is voor sponsoring. Deze
functies zijn niet op opzichzelfstaand, m.a.w. binnen het
bestuur helpen en ondersteunen we elkaar natuurlijk.

Hopelijk zien we elkaar op 20 januari!

Namens het bestuur,
Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

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

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 1 februari
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 3 Februari

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

 

Boerenkool Eten in Strozzi 18 februari
Ook dit jaar is er weer het traditionele Boerenkool eten
Zoals altijd organiseren Alice en Hinno van Café Strozzi
deze heerlijke activiteit.
Hinno heeft boerenkoolplanten in Holland welke Alice in
haar keuken omtovert tot een heerlijke maaltijd terwijl
Hinno zich met de drankjes bezig houdt.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 personen.

Graag even aanmelden via het aanmeldformulier.
Zaterdag 18 februari
Café Strozzi
Inloop 16.00 tot 17.00
Eten 17.00 tot ca 19.00

NlV Link     -      Cafe Restaurant Strozzi

 

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)

Nieuwjaarsreceptie 20 januari 2023 (Alvast aanmelden)

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.

This email was sent to hans@nlvwenen.at
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
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