Extra nieuws!!
Beste leden, ere-leden en geinteresseerde van de Nederlandse Vereniging in Stuttgart,
Zoals u zeker niet ontgaan is, vieren we dit jaar ons lustrum. De vereniging bestaat 50 jaar.
Een goede reden voor een feest en dat wilden we graag met u vieren op een boot van de
Neckar Käpt’n, zoals u in de uitnodiging heeft kunnen lezen. Tot onze spijt hebben zich
onvoldoende deelnemers voor het feest op de boot aangemeld. Hierdoor waren we
genoodzaakt een niet zo leuke maar noodzakelijke keuze te maken.
Het goede nieuw is; het lustrumfeest op 16 juni 2018 gaat door!
Maar, we gaan helaas niet varen over de Neckar.
We hebben een alternatief en minder uitbundig programma opgezet, waarbij de kosten
duidelijk lager uitvallen.
Wat gaan we doen?
We beginnen op 16 juni om 16:00 uur met:
1. Een rondleiding bij Kessler Sekt in Esslingen inkl. een glaasje sekt
2. Daarna zal het feest plaatsvinden in het Jägerhaus in Esslingen
Kessler Sekt is de oudste “Sektkellerei” in Duitsland. Een rondleiding door de oude kelders
is iets heel speciaals! Tijdens de rondleiding wordt uitgebreid verteld hoe de sekt wordt
gemaakt. Tevens proeven we een glaasje sekt tijdens de rondleiding.
Programma
 Om 15:30 treffen wij ons bij de Kessler Sektkellerei in Esslingen
 Rondleiding door de kelders, incl. een glaasje sekt







Om 18:00 begint het feest in het Jägerhaus
Begroeting door de heer Joris de Jong, voorzitter van de NVS
Uitgebreid buffet incl. diverse verschillende drankjes
Na het buffet speelt een band en kan er lekker worden gedanst
Tevens is er veel gelegenheid om met elkaar te praten en herinneringen op te halen
Het feest is om 00:30 uur ten einde

We vragen iedereen zich voor dit feest aan te melden. Ook diegene die zich al voor de
boottocht hadden aangemeld.
Diegene die al betaald hebben, krijgen het verschil natuurlijk terug betaald.
De kosten voor het komplete programma:
voor leden en ere-leden vanaf 18 jaar bedraagd nu 45,00 € per persoon.
voor niet leden vanaf 18 jaar is het nu 60,00 € per persoon.

Bank informatie:

Nederlandse Vereniging in Stuttgart e.V.
BW Bank / LBBW Stuttgart
IBAN: DE59 6005 0101 0003 0437 27

Graag ontvangen wij bij uw aanmelding nog de volgende informatie:
1. Namen van u en de personen die u aanmeldt
2. Zijn er lichamelijke beperkingen waardoor u van extra hulp afhankelijk bent?
(b.v. door gebruik van een rolstoel, o.i.d.).
3. Heeft u allergieën of voedselintoleranties?
4. Bent u vegetariër of veganist?
Stuur deze informatie voor 12 mei 2018:


per e-mail aan: lustrum@laverman.de
of
 per brief aan: Frans Laverman
Brendweg 8
71126 Gäufelden-Nebringen
Vragen kunt u per email aan het volgende adres zenden: lustrum@laverman.de

Met vriendelijk groeten,

Het bestuur
Voorzitter, Joris de Jong

Websites:
Sekt Kellerei Kessler: http://kessler-sekt.de/
Het Jägerhaus in Esslingen: www.jaegerhaus-esslingen.de

Penningmeester, Carla Freund

