
NIEUWS VAN TRADERS 

Op 1 januari is de nieu-

we website gelanceerd: 

www.nlvwenen.at  

Hier vindt u alles over 

uw vereniging. Aan het 

forum kunt u actief deel-

nemen. U bent tenslotte 

ervaringsdeskundige!  

 

Webmaster Martin van der Heydt 
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      Foto door Mascha Verkooijen. Voor info zie www.maschaverkooijen.com 

Van de voorzitter 
Nog niet zo lang geleden hebben wij ons als bestuur op de gevoelige plaat laten 

vastleggen door de Nederlandse fotografe Mascha Verkooijen. Het was die dag 

bitterkoud en het had een beetje gesneeuwd, maar de foto is heel “warm” gewor-

den. Nog geen maand later is al het prachtig weer. Heeft u ook al het voorjaar in 

uw hoofd? De tulpenbollen, die ik vorig jaar in allerlei bloempotten had verstopt, 

laten al voorzichtig wat blaadjes zien. Er zit weer groei in de lucht! En zit niet alles 

en iedereen op groei te wachten? Heerlijk! 

Het eerstvolgende evenement is de jaarlijkse  

algemene ledenvergadering op 30 maart  

 

Zoals altijd kunt u na afloop genieten van een Hollandse maaltijd en een borreltje. 

Geef u wel op tijd op, zodat Café Strozzi weet hoeveel er ingekocht moet worden.  

Deelname is uitsluitend voor leden die de contributie van 2014 hebben betaald. 

De agenda wordt u online toegestuurd. Ingezonden stukken kunnen tot 8 dagen 

voor de ALV bij het secretariaat worden ingeleverd.  

Praat mee, doe mee en eet mee!! Het gaat tenslotte over uw vereniging! 

Northwind Traders Nieuwsbrief  Mei 2016 

Nieuwsbrief maart 2014 



Bij ons geen galajurk of rokkostuum 
verplicht, maar mag wel! 

                                            Met Maya Hakvoort als model!! 

 

Woensdag 5 maart 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 6 maart 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Nederlandse muziek, Grolsch, 

Frikandellen, patatjes oorlog 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Zondag 30 maart   

Aanvang: 13.00 uur 

(let op gewijzigde datum) 

 

Algemene Ledenvergadering 

Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Aanmelden tot 27 maart bij  

rianne@nlvwenen.at 

Of bellen naar 0699-10343623 

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 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Zaterdag 26 april 

Meer info volgt 

Koningsfeest 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Zaterdag 10 mei Oranjebal 
Hotel Stefanie 

Taborstraße 12, 1020 Wenen 

Agenda 

10 mei 2014 

Oranjebal 
 

Naar Oostenrijks voorbeeld orga-

niseren we een echt bal. Op deze 

manier willen we de beide culturen 

bij elkaar brengen. 

Het bal is er voor iedereen: single, 

couple, met of zonder danserva-

ring.  

Compleet met balopening door 

een dansschool, Mitternachts-

quadrille, Mitternachtseinlage, 

Damenspende en een fantastische 

band. 

De band brengt muziek ten gehore 

waarop u de wals, de cha cha cha 

en andere klassieke dansen kunt 

dansen, maar er zal ook muziek 

zijn voor vrij dansen. Voor ieder-

een is er iets bij. 

Op het bal zijn bij de tombola  

tickets te winnen! 

 

 


