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      Weinstieg in den Frühling—wijnproeven in Gumpoldskirchen 

Van de voorzitter 

Mei is een prachtige maand in Wenen. Het is nog niet te warm, dus puur genieten 

van de zon die de stad laat stralen en daardoor nog mooier wordt. In mei is er ook 

altijd veel te doen in de stad. Op 8 mei, 19.30 uur, is er het Fest der Befreiung und 

Freude op de Heldenplatz georganiseerd door het Mauthausen Komitee met een 

concert van de Wiener Symphoniker. 

En wat dacht u van het Genussfestival in het Stadtpark van 9-11 mei. Neem een 

picknickkleed mee en geniet van al het lekkere eten en drinken uit heel Oostenrijk. 

Het Wiener Stadtfest wordt  gehouden op 16 en 17 mei. De locatie is de Helden-

platz en de Michaelerplatz. Dit jaar treedt de in Wenen wonende Nederlandse 

zanger Hans Theessink op. 

Op 11 mei wordt traditiegetrouw de bevrijding van voormalig concentratiekamp 

Mauthausen gevierd. Elk jaar legden we samen met de ambassadeur een krans 

bij het Nederlandse monument. Dit jaar heeft de ambassadeur besloten niet naar 

Mauthausen te gaan, maar de gevallenen van de tweede Wereld Oorlog te geden-

ken op 4 mei. Een bezoek aan Mauthausen is echter een bijzondere ervaring en 

kan ik u erg aanbevelen. Wilt u meer informatie of zoekt u reisgezelschap, neem 

dan contact op met het bestuur.  

De belangrijkste gebeurtenis in mei is natuurlijk het Oranjebal. U kunt zich nog 

aanmelden. We gaan er een feest van maken!                                 Rianne Rits 
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Advertentie 

Woensdag 7 mei 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 8 mei 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Nederlandse muziek, Grolsch, 

Frikandellen, patatjes oorlog 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Zaterdag 10 mei 

Zaal open: 19.30 uur 

Balopening: 20.30 uur 

 

Aanmelden via 

rianne@nlvwenen.at of  

0699-10343623 

Oranjebal 
Met band “Broadway” 

Mitternachtseinlage 

Mitternachtsquadrille 

Tombola 

Hotel Stefanie 

Taborstraße 12, 1020 Wenen 

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 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1080 Wenen 

Zondag 20 juli 

Meer info volgt 

Zomerfeest met BBQ 

op het Donauinsel 

Ervaren pianopedagoge geeft 
les aan beginners en gevorder-
den, kinderen en volwassenen. 

Huisbezoeken eventueel  

mogelijk. 

 

Francina van Velden 

Praterstraße 52 

1020 Wenen 

Tel 0699 12600569 

Agenda 

Op het Oranjebal zijn bij de  

tombola fantastische prijzen 

 te winnen. 

 Ballonvaart in ING ballon 

 KLM tickets 

 ÖAMTC Fahrtechnik Training 2 

pers. 

 Overnachting Hotels van Oranje 2 

pers. 

 Handgemaakte herenschoenen 

van Theo Duijnmaijer uit Press-

baum 

 Nederlandse produkten 

Verslag Wijnproeven in Gumpoldskirchen 

Op 12 april ging een select gezelschap van wijnliefhebbers op pad in Gumpolds-  
kirchen om de “Weinstieg in den Frühling” echt te beleven. Na de entreekaarten à  
€ 25,00 betaald te hebben, konden ze een keuze maken uit de 19 wijnboeren die 
aan deze dag meewerkten. Frits Wittgrefe had een selectie gemaakt van 5 wijnboe-
ren, maar dat was voor dit gezelschap zeker niet genoeg. Na het proeven van de 
beste wijnen van de eerste wijnboeren, had het gezelschap de smaak echt te pak-
ken. Vol goede moed werd het pad vervolgd. Het gezelschap dook in ondergrondse 
kelders, kreeg privé rondleidingen in geheime kelders en genoot ondertussen van 
de beste witte, rode en rosé wijnen. 

Na uiteindelijk 11 wijnboeren bezocht te hebben, werden de persoonlijke voorkeu-
ren omgezet in aankopen met de tegoedbonnen van € 15,00 die in de entreeprijs 
was geïncludeerd. Het was een superdag! 


