
NIEUWS VAN TRADERS 

Van de voorzitter 

Alweer de nieuwsbrief van december! Dat betekent dat u nu de “Hollandse Nieuwe” in zijn nieu-
we jasje een heel jaar lang heeft ontvangen. Ik hoop dat u net zo blij bent met de verandering als 
wij. De digitale versie is stukken goedkoper dan de papieren versie en daardoor blijft er meer 
geld over om aan activiteiten te besteden. Over de belangstelling voor de diverse activiteiten, die 
we dit jaar organiseerden, zijn we erg tevreden. Op 14 november waren we te gast in Bistro  
Gecko, waar meer dan 40 gasten genoten van een Indonesische maaltijd.  
 
Op 30 november vierden we traditiegetrouw het Sinterklaasfeest in het Intercontinental Hotel. 47 
kinderen en hun ouders genoten van het mooie kinderfeest. Dit jaar was clown Wurzi te gast en 
hij vermaakte de kinderen met allerlei tovertrucjes. Er werd geboeid geluisterd en meegedaan. 
Sint had voor iedereen weer een cadeautje en de Pieten maakten er een dolle boel van. 
Kijk voor foto’s op de website: www.nlvwenen.at 
 
Ik hoop u persoonlijk een gelukkig nieuwjaar te mogen wensen op onze New Years Party.        
Namens het hele bestuur wens ik u hele fijne kerstdagen. Geniet van deze bijzondere tijd in We-
nen en geniet van elkaar.  
                               Rianne Rits 
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Hans Theessink 

 

Donderdag 4 december 

Vanaf 18.00 uur 

 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Vrijdag 9 januari 

Aanvang: 19.00 uur  

New Years Party 

Met medewerking van  

Hans Theessink 
en DJ Martijn 

Badeschiff Wien 

Tussen Urania en Schwedenplatz 

Leden gratis 

Niet-leden € 5,00 

Aanmelden via party@nlvwenen.at 

 

Woensdag 7 januari 

Aanvang: 15.00 uur 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 8 januari 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

 

Agenda 

 
.  

 

Hans Theessink 

De van oorsprong Nederlandse blues-

gitarist Hans Theessink woont al sinds 

begin jaren 80 in Wenen. Met zijn rijke 

repertoire reist hij al meer dan vijftig jaar 

de halve wereld rond. Met zijn geweldige 

gitaartechniek en donkerbruine stemge-

luid maakt hij van elk optreden een feest. 

Zijn indrukwekkende oeuvre beslaat in-

middels uit meer dan vijfentwintig al-

bums.  

In 2011 ontving Hans het gouden eren-

kruis van de stad Wenen. Ook Maya 

Hakvoort werd toen onderscheiden.  

Hij is uitgegroeid tot een van de meest 

gevraagde artiesten in de internationale 

blues scene. Doordat hij gemiddeld 200 

concerten per jaar geeft, is hij bijna altijd 

op reis. Het was dan ook niet eenvoudig 

om Hans te pakken te krijgen. 

Eindelijk gaat een grote wens van de 

Nederlandse Vereniging in vervulling. Wij 

zijn zeer vereerd dat Hans voor ons gaat 

optreden.  

Zorg dat u erbij bent. 

 






