
NIEUWS VAN TRADERS 

Wist u dat…… 

er in 2014 een grote evolutie 
op internetgebied plaats-
vindt? Het web breidt uit met 
duizenden nieuwe extensies. 
Naast de bekende domeinex-
tenties .eu en .asia komen er 
zogenaamde geo-TLD’s: do-
meinextenties die betrekking 
hebben op een geografisch 
begrip. Zo is het nu mogelijk 
om een domeinnaam met 
extentie .wien aan te vragen. 
Binnenkort kunt u ook ver-
wachten: .party, ruhr, .koeln, 
.city, .helsinki, .fiat, .paris 
en .hotel. Naar verwachting 
zullen het Nederland-
se .amsterdam en het  
Belgische .vlaanderen 
en .brussels pas in de zomer 
van 2014 op de markt komen. 
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Van de voorzitter 

U hebt vast net als ik genoten van de prestaties van het Nederlandse elftal. 
We kunnen trots zijn op “ONZE” jongens. Natuurlijk was het leuker geweest 
als we nog verder waren gekomen, maar de derde plaats op de wereldranglijst 
is toch een hele prestatie. En dat voor ons kleintje landje!! De oranje versierin-
gen kunnen weer de kast in. Overal zijn de restpartijen oranjetompoucen, vlag-
getjes, juichpakken en dergelijke gratis af te halen. De supermarkten hebben 
een super extra omzet gemaakt, maar we gaan weer gewone chips en gewo-
ne pudding eten en vanaf nu gaan weer normaal doen met z’n allen.  

De eerstkomende activiteit van de Nederlandse Vereniging is het zomerfeest 
op het Donaueiland. Zie de achterzijde!  

Geniet ondertussen van de zomer. Blijft u in Wenen of staat er een reis ge-
pland naar een zomers paradijs? Wenen heeft ook in de zomer veel te bieden. 
Het bestuur gaat genieten van de zomervakantie. De volgende nieuwsbrief 
komt daarom niet in augustus, maar begin september uit.  

Tot ziens bij het zomerfeest op 20 juli!!                                            Rianne Rits 
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Locatie zomerfeest met BBQ 

Woensdag 2 juli 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 3 juli 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Nederlandse muziek, Grolsch, 

Frikandellen, patatjes oorlog 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Zondag 20 juli 

Vanaf 15.00 uur 

Zomerfeest met BBQ 

op het Donauinsel 

Mogelijkheid tot BBQ (zelf eten en drinken 

meenemen). Wij zorgen voor de rest. 

Div. sportmogelijkheden o.a. volleybaltoernooi 

Kinderspeelplaats in de buurt 

Woensdag 6 augustus Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 7 augustus Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

September 

Meer info volgt 

 

Speurtocht 

  

 

Agenda 

Bierdrinkers opgelet! 

Van 3 juli tot 3 september 2014 

vinden in de Ottakringer Brau-

erei de Braukulturwochen 

plaats. 9 weken lang is er een 

programma met bier in de hoofd

-rol. Naast talrijke biersoorten 

uit eigen huis laadt Ottakringer 

ook weer diverse Brouwerijen 

uit. 

In de zesde week (7 tot 13 aug) 

is bierbrouwer Jopen uit Haar-

lem te gast.  

De naam Jopen is ontleend aan 

de vaten van 112 liter waarin 

vroeger het Haarlemse bier 

werd vervoerd. In de voormalige 

Jacobskerk worden de Jopen-

bieren gebrouwen en is er een 

café- en restaurantfunctie.  

1160 Wien, Ottakringer Platz 1 

www.ottakringerbrauerei.at 
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