
NIEUWS VAN TRADERS 

Stemmen Europees Parle-

ment. 

Als u wilt stemmen voor de 

verkiezing van de Nederland-

se leden van het Europees 

Parlement op 22 mei 2014, 

dient u zich eerst te registre-

ren. Dat kan tot en met 10 

april 2014. 

www.stemmenvanuithetbui

tenland.nl (aanvragen kan 

per email dit keer!)  
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      Onbespoten boerenkool uit Nederland zo op je Weense bordje. Heerlijk! 

Van de voorzitter 
De algemene ledenvergadering van 30 maart werd goed bezocht. Natuurlijk had 

de gratis boerenkool met worst daar flink aan bijgedragen (we blijven Nederlan-

ders),  maar toch ademde deze dag een warme belangstelling voor de vereniging 

uit. Als bestuur kan je dan alleen maar dankbaar zijn. De boerenkool kwam niet 

zonder problemen op tafel. Het fornuis van Café Strozzi had het die ochtend bege-

ven. Er moest dus boven in de privékeuken gekookt worden! Het heeft dus nogal 

wat voeten in aarde gehad, maar het resultaat was weer geweldig. Onbespoten 

boerenkool uit Nederland zo op je Weense bordje. Heerlijk was het. Dank jullie wel 

Hinno en Alice!! 

Oranjebal 

De voorbereidingen voor het eerste Oranjebal lopen volgens plan. Het bal wordt 

georganiseerd naar Oostenrijks voorbeeld, dus met een balopening door een 

dansschool, een Mitternachtseinlage (een spectaculaire dansact) en een Mit-

ternachtsquadrille.  Dit is een traditionele dans die uit de tijd van Napoleon stamt 

en geliefd is op Weense bals. Het kan heel geordend verlopen, maar bij ons zal 

het wel heel chaotisch worden. Dat wordt lachen! We zijn blij met KLM en ING als 

sponsor. Wordt u de winnaar van de tickets naar Amsterdam of een ballonvaart in 

een ING ballon? De dames krijgen als “Damenspende” chocolade lettertjes van 

een Nederlands bedrijfje uit Staatz: www.zartpralinen.at.  Aanmelden kan tot 27 

april via rianne@nlvwenen.at. Kom samen met uw kennissen, iedereen is welkom! 

Geniet nu volop van het voorjaar in Wenen. Rianne Rits 
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Deutschordensschloss Gumpoldskirchen  

                  26 april Koningsdag in Café Pointers, Resselgasse 5, 1040 Wenen 

 

Woensdag 2 april 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 3 april 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Nederlandse muziek, Grolsch, 

Frikandellen, patatjes oorlog 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Zaterdag 12 april 

Verzamelen om 13.35 uur bij 
station Gumpoldskirchen. 

Wijnproeven Gumpoldskirchen 

Info: zie kader 

Aanmelden bij frits.wittgrefe@gmail.com 

Zaterdag 26 april 

Vanaf 16.00 uur 

Koningsfeest 
Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Woensdag 7 mei 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 8 mei 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Zaterdag 10 mei 

Zaal open: 19.30 uur 

Balopening: 20.30 uur 

 

Aanmelden tot 27 april 

rianne@nlvwenen.at of  

0699-10343623 

Oranjebal 
Met band “Broadway” 

Mitternachtseinlage 

Mitternachtsquadrille 

Tombola 

Hotel Stefanie 

Taborstraße 12, 1020 Wenen 

Agenda 

12 april 

Wijnproeven 

Gumpoldskirchen 

 

Op 12 april zetten 19 wijnboeren in 

Gumpoldskirchen hun deuren 

weer open om hun wijnen te proe-

ven. De entree is € 25,- waarbij je 

dan een tegoedbon van € 15,- 

krijgt om wijn te kunnen kopen. 

Voor meer informatie kunt u te-

recht op www.weinstieg.at  

Ontmoetingsplaats is het station 

van Gumpoldskirchen waar     

Schnellbahn S1 om 13.35 uur aan-

komt. 

Aanmelden bij Frits Wittgrefe: 

Frits.wittgrefe@gmail.com  

Op het Oranjebal zijn bij de tombola  

tickets te winnen 

en een ballonvaart in een  

ING luchtballon! 

 


