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Wist u dat…… 

De Common Linnets op maan-
dag 20 oktober een concert ge-
ven in Wenen? 
 
Bij het Eurovisie songfestival  
eindigden de Common Linnets 
op de tweede plaats. 
Zowel het album als de single 

zijn inmiddels met dubbel platina 

bekroond. De single ‘Calm After 

The Storm’ heeft in veertien lan-

den op nummer één gestaan. 

Het succes van The Common 

Linnets wordt deze herfst gevierd 

met een najaarstour. Voor deze 

tour bestaan The Common Lin-

nets uit: Ilse DeLange, singer/

songwriter JB Meijers en de 

Amerikaanse singer/songwriters 

Rob Crosby, Matthew Crosby 

en Jake Etheridge.  

www.oeticket.com 
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Van de voorzitter 

Welkom terug! Ik hoop dat u een heerlijke vakantie heeft gehad. Bent u lekker 
uitgerust, bruingebakken en barstensvol nieuwe energie? Mooi, dan kunnen 
we er weer tegenaan! Die energie kunt u goed gebruiken voor alle wijnwande-
lingen die weer op stapel staan. Vooral de Genussmeile tussen Mödling en 
Bad Vöslau kan ik u van harte aanbevelen. Het is de langste heuriger ter we-
reld! Daar moet u heen! In oktober nemen wij u mee naar de Bisamberg en 
maken we een wandeling door de wijnvelden van Strebersdorf. Nu maar ho-
pen op mooi herfstweer. Alle informatie vindt u op de achterzijde. 

Het weer tijdens het zomerfeest met BBQ op het Donaueiland was perfect. De 
zon, het lichte windje, de schaduw van de bomen, de goede opkomst, de ge-
zellige verhalen, het lekkere eten, het bier en de wijn, het spel jeu de boules 
en veel gelach waren de ingrediënten van een heerlijke middag. Het leek er 
even op dat er niet gebarbecued kon worden, omdat het rooster door vandalen 
vernield was, maar de organisatoren waren niet voor één gat te vangen. Zie 
onder het resultaat! Bent u er volgend jaar ook bij? 

Geniet van september in Wenen!! 

Tot ziens bij de wandelspeurtocht op 5 oktober!!                                            
Rianne Rits 

Northwind Traders Nieuwsbrief  Mei 2016 

Nieuwsbrief september 2014 

 



Genussmeile Termenregion 

Woensdag 3 september 

Vanaf 15.00 uur  

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 4 september 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

(oefenwedstrijd Italië - NL) 

Nederlandse muziek, Grolsch, 

Frikandellen, patatjes oorlog 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Woensdag 1 oktober 

Vanaf 15.00 uur 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Donderdag 2 oktober 

Vanaf 18.00 uur 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Zondag 5 oktober 

Start tussen 13.00 en 13.30 uur 

Wandel-speurtocht Bisamberg 

Zie boven 

Zondag 30 november Groot Sinterklaasfeest 

Intercontinental Hotel 

 

Woensdag 3 december 

Aanvang: 15.00 uur 

Sinterklaasspel 

Café Strozzi 

 

Agenda 

Tips voor wijnliefhebbers  

Op 6 en 7 en ook op 13 en 14 

september kunt u weer de Ge-

nussmeile in de Thermenregion 

Wienerwald bezoeken.  

Tijdens een culinaire wandeltocht 

langs de Wasserleitungsweg tus-

sen Mödling en Bad Vöslau kunt u 

Most, Sturm, wijn en  typische 

lekkernijen uit de streek proeven.  

www.genussmeile-

wienerwald.at 

 

Op 27 en 28 september  nodigt de 

stad Wenen u voor uit voor de 

Wiener Weinwandertage. Er zijn 

dit jaar drie routes uitgestippeld. 

Op deze dagen kunnen naast het 

ontdekken van het landschap ook 

allerlei lekkernijen worden ge-

proefd. 

http://www.wien.gv.at/umwelt/

natuerlich/weinwandertag.html 
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