
NIEUWS VAN TRADERS 

Luid met het NTC, de Neder-
landse school, de zomer in! 

15 juni 

“ Aftrap van de zomer” 

Zomerfeest voor jong en oud. 

Subthema: zomer en WK-voetbal 

Spectaculaire opening om 15 uur! 

 

Hollandse spelletjes, vrijmarkt,  

poffertjes, 

Braziliaanse muziek, Smartlappen, 

bitterballen en een tapbiertje! 

 
 

Locatie: Danube International School 
Josef Gall Gasse 2, 1020 Wenen 

 

Tijd : 14:00- 17:30 uur 

Entree: 3 Euro pp vanaf leeftijd van 3 jr 

Meldt u aan op:  

zomerfeest2014@gmail.com, 

ovv aantal personen, aantal kinderen, 

wel of geen deelname vrijmarkt . 
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      Een Quadrille kan geordend verlopen, maar bij ons niet…  

Van de voorzitter 

Zittend op het terras met een vers gezette muntthee in de hand en een heerlijk zonne-

tje op mijn hoofd, bedenk ik mij dat wij het hier in dit deel van de wereld wel erg getrof-

fen hebben. Specifiek Wenen is de stad met de hoogste levenskwaliteit ter wereld! Wat 

heerlijk om hier te mogen wonen. Tevreden denk ik terug aan het eerste oranjebal dat 

we organiseerden. De zaal, de bal-opening, de band  en de spectaculaire dansact 

droegen bij aan het succes van de avond. We gaan ons nu richten op het volgende 

evenement: het zomerfeest met barbecue op het Donauinsel. Dat wordt ook genieten, 

maar mijn thee wordt dan een heerlijk glaasje Weense wijn. Tot dan. Rianne Rits 
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Terugblik Oranjebal 

Als bestuur wilden we graag iets organiseren om de Oostenrijkse en Nederlandse cul-
tuur met elkaar te verbinden. Ja en als je dan een Oostenrijkse in het bestuur hebt, 
komt het woord bal al gauw om de hoek kijken. Een bal is typisch Oostenrijks en we 
vroegen ons af of het ook bij de Nederlanders zou aanslaan. Zouden we wel genoeg 
mensen enthousiast kunnen maken? Er was maar één manier om daar achter te ko-
men: beginnen met organiseren. En het is gelukt. Het allereerste Oranjebal was een 
groot succes.  

De gasten kregen bij binnenkomst een glas sekt aangeboden en de dames ook nog 

een “Damenspende”: chocolade lettertjes van het Nederlandse bedrijfje Zart Pralinen 

uit Staatz. De band “Broadway” met een ongelofelijk goede zangeres zorgde voor ge-

zellige muziek. Om 20.30 uur werd het bal geopend door dansschool Fränzl. Na de 
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Locatie zomerfeest met BBQ 

Woensdag 4 juni 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 5 juni 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Nederlandse muziek, Grolsch, 

Frikandellen, patatjes oorlog 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Vrijdag 13 juni 

Aanvang: 21.00 uur 

WK voetbal 

Spanje  -   Nederland 

Café Pointers 

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 

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 

 

  

 

Agenda 

Wist u dat ….. 

Wenen weer de stad is met de 

hoogste levenskwaliteit ter we-

reld? 

Dat Wenen bij de Smart City 

Index op plaats 3 staat na Ko-

penhagen en Amsterdam? 

Dat Wenen de één na grootste 

stad is in het Duitssprekende 

gebied? Daarmee werd Ham-

burg ingehaald. Berlijn staat op 

plaats 1 met 3,5 miljoen inwo-

ners.  

Dat Wenen in 2033 waarschijn-

lijk 2 miljoen inwoners telt en 

de snelst groeiende stad is in 

de EU? 

 

Locatie zomerfeest 

Grillplatz nr. 4 

460 m stroomopwaarts van de  

Floridsdorfer Brücke 

opening klonk het “Alles Walzer” ten teken dat iedereen op de dansvloer uitgeno-
digd werd. De gasten konden loten kopen waarmee fantastische prijzen te winnen 
waren. De winnaars van de KLM tickets, de ING ballonvaart, de hotelovernachting 
in Hotels van Oranje, de schoenen van schoenmaker Theo Duijnmaijer  uit Press-
baum, de rijvaardigheidstraining van de ÖAMTC en de Hollandse pakketten, alle-
maal van harte gefeliciteerd. Herr Fränzl (van de dansschool) leidde ons vervolgens 
door de passen van de Quadrille, een traditionele dans die op alle Oostenrijkse bals 
wordt gedanst. Het was puur chaos, maar superleuk om te doen.  

Precies om middernacht was er nog een verrassing. Twee dansparen van formatie-
dansteam HSV Zwölfaxing voerden een fantastische show op. Normaal treden ze 
met 8 paren tegelijk op, maar onze kleine dansvloer bood maar plaats voor twee 
paren. Het was een show vol enthousiasme en bruisende energie. Het team van 
HSV Zwöfaxing is al 10 keer Oostenrijks kampioen in formatiedansen.  

Was het bal eenmalig of was het de aftrap naar een lange traditie? De reacties van 

de gasten waren heel positief en dus gaan we het volgend jaar gewoon weer orga-

niseren.  

 


