
NIEUWS VAN TRADERS 

Op 1 januari is de nieu-

we website gelanceerd: 

www.nlvwenen.at  

Hier vindt u alles over 

uw vereniging. Aan het 

forum kunt u actief deel-

nemen. U bent tenslotte 

ervaringsdeskundige!  

 

Webmaster Martin van der Heydt 
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Geen oud en nieuw zonder oliebollen ! 

Van de voorzitter 
Nieuw! Wat een heerlijk woord is dat toch. Nieuw nieuw nieuw, geweldig.  Nieuw 

houdt een verwachting in en een belofte. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Hoewel we 

dagelijks een dag afsluiten en een nieuwe start kunnen maken, is 1 januari toch 

magisch. Ook de Nederlandse Vereniging sluit het jaar af en kijkt wat 2014 voor 

ons in petto heeft. 2013 was een succesvol jaar. We vierden ons 40 jarig jubileum 

groots en het bestuur veranderde veel in de structuur. We zijn klaar voor een 

nieuw en spannend jaar.  

Namens het bestuur wens ik u een gezond en vernieuwend 2014 toe.  

Rianne Rits 

17 januari nieuwjaarsreceptie  

Hotel Stefanie, Taborstraße 12, 1020 Wenen, 19.00 uur 

 

We ontvangen u met sekt en gedurende de avond kunt u genieten van allerhande 

fingerfood èn bitterballen. Ook de oliebollen zullen niet ontbreken. De hele avond 

wordt omlijst door gezellige muziek en de dansvloer nodigt uit om te swingen. De 

dansvloer zal ook gebruikt worden door het danspaar Marijke en Karel Slijkhuis.  

Zij zullen u een demonstratie geven van de meest populaire dansen tijdens een 

Oostenrijks bal. Wij willen hiermee uw aandacht vestigen op het oranjebal dat wij 

op 10 mei 2014 voor u organiseren. 

Entree voor leden € 12,50 voor niet-leden € 25,00 te betalen aan de zaal. 

Hiervoor krijgt u een uur lang sektempfang en de hele avond eten ter waarde van € 25,00 

Aanmelden tot 15 januari via rianne@nlvwenen.at of bellen naar 0699-10343623 
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Agenda 

10 mei 2014 

Oranjebal 
Naar Oostenrijks voorbeeld organi-

seren we een echt bal. Op deze 

manier willen we de beide culturen 

bij elkaar brengen.  

Geen danservaring?  

Geen probleem. Het gaat om de 

gezelligheid. 

In Wenen kunt u overal terecht 

voor danscursussen. 

Geen galajurk of rokkostuum?  

Geen probleem. U heeft vast wel 

iets geschikts in de kast hangen. 

Maar geen spijkerbroek! 

Bij ons geen galajurk of rokkostuum 
verplicht, maar mag wel! 

De prachtige zaal van hotel Stefanie 

Donderdag 9 januari 

Vanaf 18.00 uur  

Hollandse Avond Wenen 

Nederlandse muziek, Grolsch, 

Frikandellen, patatjes oorlog 

Café  Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

 

Vrijdag 17 januari 2014 

Aanvang: 19.00 uur 

Aanmelden bij rianne@nlvwenen.at  

Nieuwjaarsreceptie met muziek, dans, 

bitterballen en oliebollen ! 

Hotel Stefanie 

Taborstraße 12, 1020 Wenen 

Woensdag 8 januari 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 5 februari 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 6 februari 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Zondag 16 maart 

Aanvang: 13.00 uur 

Algemene Ledenvergadering 

Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Zaterdag 10 mei Oranjebal 

Hotel Stefanie 

Taborstraße 12, 1020 Wenen 

 

 

 


