
NIEUWS VAN TRADERS 

In deze uitgave 

 

 Van de voorzitter 

 Contactgegevens 

 Bestuurslid worden? 

 Muziekavond residentie 

met ALV 

 Agenda 

 Allerhande 

 U-bahn anders 

 

Van de voorzitter  
De kop van 2017 is eraf!  We zijn het nieuwe jaar gestart met een heel gezelli-
ge nieuwjaarsborrel. 
 
De eerstvolgende activiteit is een cello/piano concert door Irene Kok (Cello) en 
Noa Kleissen (Piano), twee getalenteerde jonge muzikanten, die u meenemen 
in de wereld van de klassieke muziek. Wij combineren deze avond met onze 
Algemene Leden Vergadering (ALV).  
 
Het concert en de ALV zijn op vrijdag 10 maart in de Residentie van de 
Nederlandse Ambassadeur (let op, niet in de ambassade!) 
 
Ontvangst is van 18:30 tot 19:00 en concert met ALV zijn van 19:00 tot 21:00 
uur. Alle informatie omtrent deze avond vindt u op pagina 2. 
 
De ALV is een mooi moment om met leden te bespreken wat de vereniging 
gedaan heeft en wat zij kan doen en laten in het komende verenigingsjaar. De 
agenda voor deze ALV sturen wij uiterlijk voor 3 maart naar u toe. Mocht u na 
afloop van deze avond nog een borrel in de stad willen drinken en nog wat na 
willen praten, dan organiseren wij graag, bij voldoende interesse, een plaats 
voor een drankje en hapje.  
 
In 2018 vieren we het 45 jarig bestaan van de vereniging. Het is nog ver weg, 
maar we gaan er wel over nadenken. Vele herinneren zich waarschijnlijk de 
viering van het 40 jarig bestaan. Zijn er leden die willen meedenken over hoe 
we het 45 jarig bestaan kunnen vieren? Ik hoor graag van u!  
 
Ik hoop u te zien op 10 maart of op één van de andere activiteiten dit jaar. We 
hopen dat velen van u het initiatief zullen nemen om activiteiten (opnieuw) te 
organiseren in 2017.  
 
Namens het bestuur, Henk Overbeeke 

Northwind Traders Nieuwsbrief  Mei 2016 

Nieuwsbrief maart 2017 www.nlvwenen.at 

 

Om op de hoogte te blijven 

van onze activiteiten kunt u 

zich aanmelden voor deze 

nieuwsbrief via onze website. 

Aanmelden kost u niets!  

Waardeert u wat we doen en 

wilt u ons financieel steunen? 

Helemaal geweldig!!!! Ons 

IBAN nummer is: 

AT95 3225 0000 0402 0392  

BIC: RLNWATWWGTD  

 

Contactgegevens: 

Website: www.nlvwenen.at 

Email: bestuur@nlvwenen.at  

of tel: +43 6991923 6054  

(voorzitter Henk Overbeeke) 

 

Een vereniging kan niet zonder bestuur! 

Ieder bestuur is onderhevig aan veranderingen. Zo ook ons bestuur.   

We zijn op zoek naar algemene bestuursleden en een secretaris.                  

Info: henk@nlvwenen.at  

Heeft u een bijzonder verhaal of heeft u een super leuk restaurant, bar of win-

keltje ontdekt dat u met de leden wilt delen? Heeft u tips waar een ander ook 

zijn voordeel mee kan doen? Stuur uw bijdrage voor de volgende Hollandse 

Nieuwe naar rianne@nlvwenen.at  

http://www.nlvwenen.at
http://www.nlvwenen.at


Agenda 

Irene Kok begon haar studie bij 
Jeroen Reuling aan het Artez-
conservatorium. In 2016 behaalde 
ze haar master aan het conserva-
torium van A’dam. Nu studeert ze 
aan de Universität für darstellen-
de Kunst in Wien bij professor 
Reinhard Latzko. Irene is zeer 
actief op gebied van kamermu-
ziek. Ze maakt onderdeel uit van 
het Chimaera trio dat is opgericht 
in 2012. Met deze en andere en-
sembles speelde Irene veel con-
certen in binnen- en buitenland. 
Irene was succesvol bij meerdere 
concoursen waaronder een eer-
ste prijs bij het Prinses Christina 
concours. In het seizoen 2014/15 
volgde ze de academie van het 
Nederlands Philharmonisch or-
kest. 

Noa Leigh Kleisen (1992) be-
gon met pianospelen op 9-jarige 
leeftijd. Met 11 jaar werd zij toe-
gelaten tot de Sweelinck Acade-
mie, de jong talent klas van het 
conservatorium van A’dam. In 
2008 leerde ze Jacques Rouvier 
kennen en kreeg meerdere jaren 
les van hem in Parijs. In 2012 
werd zij toegelaten tot de Hoch-
schule für Musik und Theater 
Hamburg. Vorig jaar behaalde ze 
daar haar Bachelor of Performing 
Arts. In het najaar van 2016 werd 
zij toegelaten tot de Universität 
für Musik und darstellende Kunst 
Wien, waar zij is begonnen met 
Master Konzertfach Klavier in de 
klas van Prof. Lilya Zilberstein. 

Gezellige middag in Café Strozzi 

Strozzigasse 24, 1080 Wenen 

Iedere eerste woensdag van de maand om 15.00 uur 

 

Hollandse Avond Wenen 

Café Pointers 

Resselgasse 5, 1040 Wenen 

Iedere  eerste donderdag van de maand vanaf 18.00 uur 

 

Muziekavond in de residentie 

In de pauze: Algemene Ledenvergadering  

Vrijdag 10 maart 2017 

Voor info zie flyer hier boven 

Aanmelden verplicht  



"WIST U DAT.......u bij Contipark par-
keergarages voor de helft van de prijs 
kunt parkeren? 

Zij hebben verschillende parkeergara-
ges in het centrum waaronder:  
Museumsquartier, Karlsplatz, Karntner-
ringgarage, etc. en er komen er steeds 
meer bij. 
Heeft u interesse? Ga dan 
naar www.servipark.at en vraag de  
P Card aan. " 

 

 

Wat betekent dit bord eigenlijk? 

Immissionsgesetz-Luft, afgekort IG-
L is een milieuwet in Oostenrijk die er-
voor moet zorgen dat de concentraties 
van schadelijke stoffen beneden de 
grenswaarden blijven.  

Oostenrijk is een bergachtig land en 
vanwege meteorologische inversie kan 
het voorkomen dat de uitstoot van 
schadelijke stoffen dagenlang onder de 
inversielaag ophoopt, waardoor uitein-
delijk de grenswaarden overschreden 
worden. Overschrijding van de grens-
waarden wordt getracht te voorkomen 
door op deze momenten een lagere 
maximumsnelheid van 100 km/h in te 
stellen.  

Overschrijding geldt niet als snelheids-
overtreding, maar als milieudelict en 
wordt zwaarder bestraft. Houd je in de-
ze zones dus aan de maximum snel-
heid! 

 Allerhande   

 

 

De Nederlander Gerard van Swieten (1700-1772) was de lijfarts van keizerin 
Maria Theresia en een van haar belangrijkste adviseurs. Hoe kwam deze 
Hollander terecht aan het Weense keizerlijke hof? Reinildis van Ditzhuyzen 
schreef over haar oud-oud-oud-oom, in het tijdschrift “Oostenrijk”. Van Reini-
dis van Ditzhuyzen kregen we toestemming om dit artikel met onze leden te 
delen. Het hele artikel kunt u lezen door de link aan te klikken in de begelei-
dende email van deze nieuwsbrief.  

In de grote tentoonstelling over Maria Theresia 1717-2017 dit jaar, zal aan-
dacht aan hem besteed worden. Zie info op www.mariatheresia2017.at 

 

    Dick Bruna is op 16 februari op 89-jarige 
leeftijd overleden. De tekenaar uit 
Utrecht werd wereldberoemd met zijn 
kinderboeken over Nijntje. In 1955 
kwam het eerste Nijntje-boek uit en in 
2011 het laatste. Bruna werd wereldwijd 
bekend met de avonturen van Nijntje. 
Over de grens was Nijntje bekend als 
Miffy.Het konijntje kreeg ook een hoofd-
rol in televisieseries en een musical en 
in 2013 kwam “Nijntje de film” uit.                  
             

Nieuwe vluchtroute 
 
Vanaf 15 mei 2017 gaat de KLM dagelijks vluchten van Amsterdam naar 
Graz aanbieden. Gevlogen wordt met de Cityhopper. 

Delfse studenten winnen Hyperloop Pod Competitie in Los Angelos 
 
In januari wonnen studenten van de TU Delft de wedstrijd in Los Angeles. 
Uitgedaagd door Elon Musk bouwden 27 teams uit de hele wereld het afgelo-
pen jaar ‘pods’ voor het futuristische transportconcept Hyperloop, waarbij 
mensen en goederen met hoge snelheid door buizen reizen. De pods wer-
den op de proef gesteld in een 1.2 km lange buis naast het terrein van 
SpaceX in Los Angeles. Gefeliciteerd Delft! 

Dick Bruna overleden 

'Bosch & Brands', tentoonstelling 

 
De Nederlandse kunstenaar Sjon Brands maakt da-
daïstische paradijsvogels en groteske gevleugelde 
luchtschepen. Absurde wezens samengesteld uit 
metalen gebruiksvoorwerpen, radiobuizen, struisvo-
gelveren, pollepels en luciferdoosjes. Beelden die 
regelrecht uit het surrealistisch rariteitenreservaat 
van Jeroen Bosch lijken te fladderen. Het is een bos 
bonte karikaturen van ons bestaan, een vrolijke ver-
zameling menselijke eigenaardigheden en ondeug-
den, die het leven soms ingewikkeld, maar alleszins 
de moeite waard maken.  

Van 23 mei t/m 16 juli 2017 heeft Sjon een tentoon-
stelling in de befaamde 'Akademie der bildenden 
Künste', Schillerplatz 3, 1010 Wenen. Dit in de grote 
zaal van de 'Gemäldegalerie' tegen de achtergrond 
van het drieluik 'Het Laatste Oordeel' van Hierony-
mus Bosch.  

http://www.servipark.at
http://www.mariatheresia2017.at


 

Een culinaire reis door Wenen 

Het U-bahn netwerk in Wenen heeft 104 stations. De online etenbestelservice “Mjam” heeft een overzicht van het Weense U-
bahn netwerk gemaakt met bij elk station een tip voor een Pizza hotspot. Daaronder bevinden zich ook 6 bezorgdiensten. Eet 
smakelijk! 

Van Roy-Month-Bloods naar Hit-Al-Dwarf of van Odd-Duck-Ring naar High-Lee-Can-Shut – dat en nog andere U-bahnstations 
staan in het U-bahn overzicht dat de Weense blogger en schrijver Harald Havas voor alle Engelstalige toeristen heeft gemaakt. 
Maar met een knipoog erbij. 

Een poster daarvan kan je op www.holzbaumverlag.at/the-vienna-underground kopen, een T-Shirt ervan op 
www.haraldhavas.spreadshirt.at 

Ook leuk 

http://haraldhavas.spreadshirt.at/

