
NIEUWS VAN TRADERS 

Van de voorzitter 

Ik hoop van harte dat u hele fijne feestdagen heeft gehad. Bent u naar Nederland geweest of zijn vrien-
den en familie juist naar Wenen gekomen? Wij zelf zijn in Wenen gebleven, want voor de dochters die in 
Tilburg en Kopenhagen studeren is Wenen inmiddels “thuis” geworden. En als moeder wens je niets 
meer dan dat het gezin weer eens compleet is. Nog een paar dagen en dan gaan we weer onze eigen 
wegen, gaat het werk weer beginnen, start er een nieuw semester. Welke uitdagingen en kansen  zal 
2015 u en ons brengen? Voor de Nederlandse Vereniging start het jaar met een groot feest. Onze grote 
wens, een optreden van Hans Theessink, gaat dan eindelijk in vervulling.  

Op 28 januari geeft historica en schrijfster Reinildis van Ditzhuyzen, bekend van tv optredens in Neder-
land, een lezing over het door haar geschreven “Oranje-Nassauboek”. Eerst kunt u genieten van een Hol-
landse maaltijd en na de lezing kunt u, indien gewenst, een gesigneerd boek aanschaffen.  

In 2015 staat u weer een Oranjefeest te wachten en wel op 24 april. Ik kan u nu al verklappen dat we dat 
weer op een schip van de DDSG gaan vieren. Naar aanleiding van het grote succes van ons jubileum-
feest in 2013 op de MS Tegetthoff organiseren we nu een Oranjefeest op de MS Vindobona, die vanaf de 
Schwedenplatz vertrekt. Noteert u vast de datum in uw agenda.  

Namens het gehele bestuur wens ik u een heel mooi, liefdevol, gezond en succesvol 2015. Ik hoop op 9 
januari samen met u het glas te mogen heffen op 2015!              

Rianne Rits 

Northwind Traders Nieuwsbrief  Mei 2016 

Nieuwsbrief januari 2015 

 



Reinildis van Ditzhuyzen 

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 

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 28 januari 

Aanvang: 19.00 uur 

Lezing: ±  20.00 uur 

Aanmelden:  

rianne@nlvwenen.at 

Lezing door  

Reinildis van Ditzhuyzen 
Restaurant Gecko 

Hernalser Hauptstraße 86 

1170 Wenen 

 

 

Agenda 

 
.  

 

Reinildis van Ditzhuyzen 

Reinildis van Ditzhuyzen studeerde 

geschiedenis en talen aan de univer-

siteiten van Salzburg, Nijmegen, We-

nen en Barcelona. Zij schreef diverse 

boeken over o.m. Praag, Vlieland en 

een Haagse wijk. 

Vooral door haar publicaties 

over etiquette en protocol (Ditz-

reeks), en koningshuizen is zij be-

kend. 

Thans werkt zij in Wenen aan een bio-

grafie (in het Duits) op basis van Lief-

desbrieven uit de Eerste Wereldoor-

log,  

Zij is veelvuldig te horen en te zien op 

radio en tv in binnen- en buitenland 

en geeft voordrachten in diverse ta-

len. 

 


