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Beste Leden, 
 
September, het wordt eerder donker en de temperaturen hebben een stap naar bene-

den gemaakt. Het laatste weekend was helaas wat minder, maar we hebben natuurlijk 

een prachtige zomer gehad. Eentje waar Nederland jaloers op zou kunnen zijn. De 40°

C is weliswaar niet gehaald, maar het aantal dagen boven de 30°C was enorm. De 

Oostenrijkse meren waren dan ook weer flink vol. 

Vraag voor de Oostenrijkkenners: “welk meer heeft in zijn naam de meeste letters? Een 

aardigheidje voor de derde goede oplossing! 

 

Met het einde van de zomer beginnen de activiteiten van de Nederlandse Vereniging 

ook weer op gang te komen. Voor de speurtocht hadden we helaas geen aanmeldin-

gen, maar hier is de vakantie waarschijnlijk debet aan. Deze gaan we opnieuw plannen 

en u hoort hier binnenkort meer over. 

Zoals in eerdere jaren organiseren René en Marta weer de Wienweinwandertage en wel 

op 1 oktober. Ik hoop velen van u daar te ontmoeten. Meer in deze nieuwsbrief.  

René en Marta, heel veel dank hiervoor. 

 

Verder hoorde ik dat op de facebooksite ``Nederlanders in Oostenrijk`` een verhaal van 

Frans van Velzen over pensioenen staat. Wij zullen hem vragen e.e.a. wat uitgebreider 

op papier te zetten. Ik kan me goed herkennen in zijn verhaal. Ook al word ik niet vrolijk 

van alle wijzigingen, het helpt wel om je beter voor te bereiden als je weet wat komt. 

Wellicht begint er nu wat interesse te komen om een bijeenkomst te organiseren over 

pensioenen, belasting en ziekenkosten. Laat het ons weten! 

 

De organisatie voor het vieren van het 45 jarig bestaan heeft even stil gestaan, maar we 

pakken het weer op. Hulp en ideeën zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom! Ook 

horen wij graag wat mooi, fijn, leuk zou zijn...een aantrekker.......en wat helemaal niet 

hoeft, een afrader. 

 

Om de kosten van de vereniging te dekken kunnen we graag nog wat sponsorgelden 

gebruiken. Wij vragen geen contributie meer, maar mocht u ons financieel willen steu-

nen met vrijwillige bijdragen dan bent u van harte welkom. 

Pointers blijft natuurlijk het vaste aanknoop punt voor Nederlanders in Wenen. Kijk op 

de NLV website, www.nlvwenen.at/home, wanneer er weer een Hollandse avond is! 

 

Namens het bestuur,  

Henk 

Northwind Traders Nieuwsbrief  Mei 2016 

Nieuwsbrief sept/okt 2017 www.nlvwenen.at 

 

Om op de hoogte te blijven van 

onze activiteiten kunt u zich 

aanmelden voor deze nieuws-

brief 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) 

 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
file:///C:/Users/Rianne/Documents/Aangepaste Office-sjablonen
http://www.nlvwenen.at
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Agenda 

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 

Speurtocht door Wenen  

voor groot en klein 

 

 

Wiener Weinwandertag 

Zondag 1 oktober 

Verzamelen 11.00 uur bij Bushalte 35A in Neustift am Walde 

Zie meer info boven 

 

Groot Sinterklaasfeest 

Zaterdag 2 december 

Falkensteiner Hotel, Margaretengürtel 142, 1050 Wenen 

Meer info volgt 

 

 

 

 
 

Wiener Weinwandertag 1 oktober 
 
Hallo Nederlandse vrienden, 

  

Doen jullie met ons mee aan de Wiener Wein Wandertag? 

Een traditioneel event, dat elk jaar plaatsvindt bij diverse „heurige" in het 18e en 

19e Bezirk. 

 

Dit jaar in het weekend op zondag 1 oktober. Graag willen wij met de Nederlanders 

in Wenen deze hikingtocht doen.  

De route loopt van Neustift am Walde naar Nussdorf (11 km). Tussendoor zullen 

we de plaatsen Sievering, Cobenzl en Grinzing bezoeken. Voor diegenen, die een 

gedeeltelijke route willen lopen, is het ook mogelijk te starten vanuit Cobenzl. 

Uiteindelijk gaat het om het plezier, de gezellige sfeer en het prachtige uitzicht. Er 

zijn voldoende mogelijkheden om tussentijds een stop te maken bij een „heurige". 

De route start in Neustift am Walde (Bus 35A) en loopt via Sievering (Bus 39A), 

Vineyard Cobenzl (Bus 38A) and Grinzing (Tram 38) naar Nußdorf (Tram D). 

Wij starten om 11 uur bij bus station 35A in Neustift am Walde, en doen een break 

in Vineyard Cobenzl van 13.00 tot 14.00 uur. 

Het laatste meeting point is circa 16.30-17.00 uur bij heuriger Mayer am Pfarrplatz 

(http://www.pfarrplatz.at/home.php) . 

 

Groetjes en hopelijk spoedig tot ziens op zondag 1 oktober. 

René van der Poel en Marta Peier 

 

Weinwandertag-App 

Met de Weinwandertag-app kan je niet 

alleen de route vinden en navigeren, 

maar ook digitale wandelstempels 

verzamelen. 

http://www.pfarrplatz.at/home.php
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Paleis Soestdijk wordt gedeeltelijk hotel 

Paleis Soestdijk werd in 1650 gebouwd voor een Amsterdamse burgemeester en 

is sinds 1815 in gebruik door de koninklijke familie. Prinses Juliana en prins Bern-

hard namen in 1937, na hun huwelijk, intrede in het paleis. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog weken ze uit naar het buitenland en woonden Duitse officieren er. 

Toen Juliana in 1948 koningin werd, werd Soestdijk de koninklijke residentie. Het 

verloor die titel toen prinses Beatrix in 1980 koningin werd. Juliana en Bernhard 

bleven tot hun dood in 2004 in het paleis wonen. Sindsdien staat het leeg. 

In 2015 kon iedereen zijn toekomstideeën voor het paleis insturen. Er kwamen 

toen 120 ideeën binnen. De afgelopen jaren is dat aantal teruggebracht naar plan-

nen van drie partijen. Zij mochten eind april een bod doen. Het consortium Made 

by Holland won en betaalt 1,7 miljoen aan de staat voor Soestdijk. Het paleis wordt 

deels een hotel dat ook de kracht van het Nederlands bedrijfsleven wil laten zien. 

Op de bovenste verdieping komen zo'n veertien hotelkamers. Verder is er in 

Soestdijk straks ruimte voor tentoonstellingen, waarin te zien is wat Nederland te 

bieden heeft op het gebied van architectuur, agricultuur, milieu, voedsel en water. 

Het paleis en de tuinen veranderen niet, maar elders op het landgoed moet ruimte 

zijn voor evenementen, horeca en hotels. De voltooiing van alle plannen gaat tien 

tot vijftien jaar duren. 

 

 

  

 

 

 

 

 

3D-geprinte fietsbrug: wereldprimeur in Gemert 

 

De betonprinter van BAM en de TU Eindhoven heeft een fietsbrug geprint van 800 

laagjes betonmortel. Het is een wereldprimeur. Niet eerder maakte een '3D-printer' 

een soortgelijke brug. Een extra bijzonderheid is dat men erin geslaagd is een pro-

ces te ontwikkelen om wapening mee te printen. Tijdens het leggen van een beton-

strook, voegt de betonprinter meteen een stalen kabel in. Met die kabels wordt de 

brug ‘voorgespannen’, zodat er geen trekspanning in het beton kan ontstaan, want 

daar is beton slecht tegen bestand. 

De productiemethode zou beter zijn voor het milieu, omdat er minder energie en 

grondstoffen worden gebruikt. Een ander voordeel is de vormvrijheid: de printer 

kan elke willekeurige vorm maken. De brug krijgt een overspanning van 8 meter en 

wordt eind dit jaar geplaatst. 

Permanente registratie als kiezer buiten Nederland 

Het registreren moest tot nu toe bij elke verkiezing opnieuw. Dit beleid is veran-

derd. Kiezers buiten Nederland hoeven zich nu maar eenmaal te registreren. Op 1 

april 2017 is de Kieswet namelijk veranderd waardoor u zich voortaan nog maar 

één keer ‘permanent’ hoeft te registreren. Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt 

u automatisch uw briefstembewijs toegestuurd.  Registreer u via: 

www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/

permanente-registratie-voor-nederlandse-kiezers-in-het-buitenland.htm 

Skelet gevonden bij Stephansplatz 

In mei werd bij het werk aan de Stephansplatz een skelet ontdekt. Onderzoek toon-

de aan dat het gaat om de botten van een arme, jonge en zieke vrouw. Ze stierf 

ongeveer 300 jaar geleden. Ze moest als kind al zware lichamelijke arbeid leveren. 

De leeftijd van de overblijfselen konden vrij nauwkeurig bepaald worden. Resten 

keramiek die bij het graf gevonden zijn, waren hulpvol bij de bepaling en zou liggen 

tussen 1700 en 1732. Volgens de archeologe werd ze dicht bij de muur van de 

voormalige Maria-Magdalena Kapel begraven.  

http://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/permanente-registratie-voor-nederlandse-kiezers-in-het-buitenland.htm
http://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/permanente-registratie-voor-nederlandse-kiezers-in-het-buitenland.htm


 

Rien, dus niets, is alles wat van het Café Griensteidl over is gebleven. 

 

Het is 1847 geopende Café Griensteidl aan de Michaelerplatz was ooit het tref-

punt van politici, kunstenaars, muzikanten en schrijvers. Op 28 juni sloot dit legen-

darische koffiehuis zijn poorten. De hoge huren waren niet meer op te brengen.  

33 medewerkers verloren hun baan.  

 

Inmiddels heeft een frisse wind door het oude café gewaaid. Het nieuwe café 

heeft Rien (niets in het Frans). 

Rien is niet alleen een café waar ook een hapje gegeten kan worden, maar er zal 

ook een showroom zijn voor creatievelingen. Wordt Rien net zo legendarisch als 

zijn voorganger? 

Bodegraven wereldnieuws dankzij stoplicht met led-streep 

 

Internationale kranten besteedden aandacht het nieuws uit Bodegraven. Zoals: 

Why did the Dutch smartphone user cross the road? Because the pavement LEDs 

told them it was safe to do so 

Niederlande testet Bodenampel für Smartphone-Nutzer 

Spunta in Olanda il semaforo intelligente per dipendenti da smartphone 

Wat maakte het kleine Bodegraven ineens zo beroemd? Het dorp heeft als eerste 

een lichtgevende stopstreep. Het verkeerslicht met ledstreep op de grond is be-

doeld voor smartphonegebruikers die hun ogen niet van hun scherm kunnen hou-

den, smombies genaamd.  

De smarphone heeft ons leven positief veranderd, maar het kan ook een bron van 

gevaar zijn. Als je je aandacht niet van het scherm kunt afhouden, kan dat tot ge-

vaarlijke situaties in het verkeer zorgen. Om iets aan dit gevaar te doen, heeft men 

in Bodegraven een grondstoplicht voor onoplettende smartphone-junkies geplaatst. 

Positieve ontwikkeling of moeten smartphones in het verkeer verboden worden? 

 

Maximilian Wöber van Rapid Wien naar Ajax 

 

Maximilian Wöber, de 19 jarige linksbenige centrale verdediger van Rapid Wien 

voetbalt de komende vier jaar voor Ajax. De transfer heeft naar verluidt 7,5 mil-

joen gekost. Maximilian vindt zijn transfer een grote eer, maar het besluit vond hij 

niet gemakkelijk. Hij woont hij nu voor het eerst op zichzelf. 

Nieuw:  OFO fietssharing in Wenen 

 

De kaart van Europa laat inmiddels een indrukwekkend aantal locaties zien waar 

fietssharing systemen in bedrijf zijn. In Nederland  is er bijv. de OV fiets van de NS.  

In Wenen kennen we de Citybike. De fietsen kunnen op meer dan 120 fietsstations 

worden gehuurd en moeten na gebruik weer in een daarvoor bestemde plaats wor-

den ingeleverd. Sinds augustus dit jaar heeft het Chinese bedrijf OFO 200 knalgele 

sharing fietsen in Wenen geplaatst. Het bijzondere is dat de fietsen niet in eigen 

stations worden terug gebracht, maar overal, waar het volgens de wet toegestaan 

is, kunnen worden geparkeerd. OFO pleit wel voor mee plekken waar je je fiets kan 

stallen. Wie daar parkeert, krijgt bonuspunten. Om te voorkomen dat de fietsen 

overal en nergens voor overlast gaan zorgen, kunnen er ook weer  punten van je 

bonustegoed afgetrokken worden. 

Om een fiets te lenen moet je de gratis app installeren. Via GPS kan je vervolgens 

zien waar de dichtstbijzijnde fiets zich bevindt, die je vervolgens met een QR code 

kan ontgrendelen.  OFO werd in 2014 in Peking opgericht en is volgens zeggen het 

eerste en grootste stationsvrije fietssharing platform. Er zouden nu meer dan 8 

miljoen fietsen in meer dan 170 steden in 7 landen in gebruik zijn. 


