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Lieve Leden, ‚ 
 
De eerste nieuwsbrief van het nieuw gekozen bestuur, een bestuur dat staat, een 
bestuur met zeer veel energie. Natuurlijk zien we bestuursleden niet graag vertrekken. 
Met name met het vertrek van Rianne is zeer veel ervaring weggevloeid. 
 
Rianne heeft heel veel gedaan voor de vereniging en het erelidmaatschap, als 
uitgereikt op de jaarvergadering, is meer dan verdiend! Tegenover het vertrek staat 
echter dat we vier nieuwe bestuursleden hebben kunnen verwelkomen met een berg 
aan energie en ideeën. Laat ik deze keer beginnen met een korte introductie van het 
nieuwe bestuur, waarna ieder bestuurlid op eigen wijze een korte toelichting van 
zichzelf zal geven: 
 

• Jan Valkhof heeft de sponsoring op zijn vizier. Hij heeft inmiddels een klein 
groepje gevormd en is aktief om sponsoren aan te trekken...en de eerste 
zitten al in de pijplijn! 

• Lena Otter zal zich bezighouden met de aktiviteitenagenda. Denkt u hierbij 
aan jaarlijkse evenementen zoals het bezoek van Sinterklaas en de 
nieuwjaarsborrel. Verder zal Lena zich inzetten voor een divers aanbod van 
interessante bijeenkomsten en sprekers. 

• Marjorie Koenen houdt de financiële touwtjes in handen en werkt in nauw 
verband met Jan om de vereniging in het zwart te houden. 

• Evert Vastenburg zorgt dat we binnen de formele regels blijven, houdt de 
ledenadministratie  up to date en zorgt voor onze vertegenwoordiging op 
Facebook. 

• Hans Roodbergen en Harald van Zee zijn onze IT mannen en spannen zich in 
om de digitale aanwezigheid en bereikbaarheid van het bestuur en de 
vereniging te optimaliseren voor onze leden. 

• Henk Overbeke dient als voorzitter en ziet de uitdaging om het bestuur tot 
een team te brengen die met elkaar de uitdaging aangaan om de vereniging 
energie te geven.  

 
In dit alles moeten we oog blijven houden op onze leden…de Nederlanders in Wenen. 
Wij hebben daar ook jullie hulp voor nodig. Vertel ons wat jullie graag zien, vertel ons 
wat we anders moeten doen, maar wees ook zelf betrokken. Laat bv anderen weten 
dat jullie een wandeling plannen en graag met anderen een wandeling maken…..een 
activiteit met 5 mensen is vaak gezelliger en intiemer dan een groep van 150. Biedt 
hulp aan voor nieuwkomers met de verzekering, met de belasting….er is ongelofelijk 
veel kennis en kunde aanwezig die anderen kunnen helpen. 
  
In onze eerste bestuursvergadering zijn een grote hoeveelheid initiatieven kenbaar 
geworden. Kortom, het bestuur heeft er zin in, jullie hulp is van harte welkom en zoals 
Jan Valkhof het formuleerde,  
 

Proud to be Dutch! 
 

In deze uitgave 
 

• van de voorzitter 
• EU-regels voor 

gegevensbescherming 
• Agenda /  Activiteiten 
• Het nieuwe bestuur 

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)  
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EU-regels voor gegevensbescherming 
Beste lezers, zoals jullie wellicht weten zullen we binnenkort met nieuwe regels voor 
de bescherming van persoonsgegevens te maken hebben. Kort gezegd worden extra 
vereisten gesteld aan het verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens. 
Daaronder vallen dus ook de gegevens die u bij uw registratie opgegeven heeft. Wij 
willen u daarom snel even van de volgende informatie voorzien:  
 
Wij beschikken – met uitzondering van de leden die hun nieuwsbrief graag per post 
ontvangen – enkel over uw naam en e-mailadres. Met deze informatie gaan wij 
uiteraard vertrouwelijk om. Zij belandt in geen geval bij derden, tenzij u daarvoor 
specifiek toestemming voor geeft.  
Uw informatie zijn wij enkel voor het lidmaatschap en de daarmee samenhangende 
nieuwsbrief nodig. Indien u vragen of bezwaar tegen het gebruik van uw 
persoonsgegevens heeft, kunt u contact met ons opnemen 
via secretaris@nlvwenen.at. Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 
 
 

Website NLV Wenen 
We hebben onze Website een nieuw Jasje gegeven. 
Gauw komen nog meer nieuwe leuke dingen voor U. 
Voor het begin zijn er altijd aktuelle activiteiten voor onze leden.  
 

 
 
 

http://www.nlvwenen.at 
 
 
 

Heeft u een bijzonder verhaal of 
heef u een superleuk restaurant, 
bar of winkeltje 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  
bestuur@nlvwenen.at 

 
Wist u dat … 

 

De HEMA is nu ook in Wenen. 
 

 
Mariahilfer Straße 71, 1060 Wien 

en 
Europaplatz 1-3, 1150 Wien 

(Westbahnhof) 
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Agenda / Activiteiten 
 

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 

 

 
Met Dank aan onze 

 
Sponsoren 

 
 

 
http://www.falkensteiner.com 

 
 
 

 
http://www.pietero.com 

 
 
 

 
 

http://schmdt.nl/de/ 
 
 
 

 
http://www.cheeseandmore.com 

 
NEXT TO NORMAL – Rock Musical 

 
19. Mai 20:00 – 23:00 uur 

Arena Nova Wiener Neustadt 
 
Maya Hakvoort ist bekannt für ihre ausdrucksstarken 
Musical-Rollen und ihr unglaubliches Gesangstalent. Von 
17. bis 19. Mai 2018 präsentiert sie mit ihrer Maya 
Hakvoort Music Productions das mit dem Pulitzerpreis 
ausgezeichnet Rock-Musical „Next to Normal“ in der 
Arena Nova in Wiener Neustadt. 
 
An ihrer Seite als Mutter mit bipolarer Störung werden in 
Next to Normal u.a. auch Reinwald Kranner als Ehemann 
Dan, Johannes Huth als Sohn Gabe und Eve Rades als Tochter Natalie zu sehen sein. 
Tickets sind ab sofort bei Ö-Ticket erhältlich. 
 

Leden van de vereniging, kunnen kaarten bestellen bij de Arena Nova voor  
het gereduceerde tarief van € 25,00, onder vermelding van de code “Student”. 
 

17. – 19. MAI 2018 
HALLE 4, Arena Nova Wiener Neustadt 

Einlass 19:00 UHR 
Beginn 20:00 UHR 

Tickets: Kat 1: € 53,00  |  Kat 2: € 48,00  |  Kat 3: € 44,00 
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http://www.fisch-feinkost.at 

 

 
Summer Camps - American International School Vienna 

 
     2. – 6. Juli  en 9. – 13 Juli  

 
Ieder jaar worden op de AIS Summercamps georganiseerd tijdens de eerste 4 weken van de zomervakantie.  Deze 
zomerkampen zijn voor iedereen toegankelijk en worden in het Engels georganiseerd.  
Op de website van de AIS staat informatie over de verschillende activiteiten die zij aanbieden. 
  
Week 3 & 4 van 2 tot 6 juli & 9 tot 13 juli zal er Nederlandstalige begeleiding en een aanspreekpunt op de AIS als 
kampbegeleider aan wezig zijn voor de hele week. Je kan je opgeven via Annemiek Michielse. Mochten er vragen zijn, dan 
graag even bellen of mailen. 
  

Kontakt is: 
Annemiek Michielse 

annemiekeam@hotmail.com 
Tel. 0676.6720372 
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Zondag 15 Juli, 13:00 

Donau-Insel, Grillplatz 4 
 

Aanmelding onder activiteiten@nlvwenen.at 
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Het nieuwe bestuur stelt zich voor 

Jan Valkhof 
Lieve Leden van de Vereniging!  
Voor mij is een plaats in het bestuur van de Nederlandse Vereniging in Wenen een nieuwe 
uitdaging, die hoofdzakelijk zal bestaan uit het vinden van sponsoren die de vereniging 
financieel willen ondersteunen. Het is echter niet de bedoeling dat we bij bedrijven gaan 
bedelen om geld. Nee, integendeel. We gaan het voor bedrijven namelijk zeer aantrekkelijk 
maken om hun naam te verbinden aan onze vereniging. Er wonen per slot van rekening meer 
dan 1500 Nederlanders in Wenen en waarschijnlijk nog enige duizenden meer die Nederland 
een warm hart toe dragen. Dat gaan wij de bedrijven uitleggen in de komende maanden. We 
bieden ze dan de mogelijkheid om op onze nieuwe website hun naam of logo te vermelden en 
ze te vermelden in onze nieuwsbrieven. Daarnaast gaan we onze evenementen aktief 
vermarkten en gaan we op zoek naar bedrijven en particulieren die ons willen ondersteunen.  

Mocht u nou voor een bedrijf werken, of iemand kennen die we mogen benaderen om over dit onderwerp te praten, dan 
kunt u ons dat via het emailadres sponsor@nlvwenen.at laten weten. Iedere bijdrage is welkom. Privé of zakelijk maakt 
voor ons geen verschil. Uit liefde voor ons Land en haar burgers……. 

Proud to be Dutch….. 
Jan Valkhof in co-operatie met Michael de Jongste 

 

 

Lena Otter 
Lieve landgenoten, 
De zomer komt er aan, en we genieten hopelijk allemaal weer van wat Wenen en 
haar omgeving te bieden heeft: fijne wijnen op een terrasje, wandelen door de 
heuvels en bergen, en genieten van de vele festivals en activiteiten die jaarlijks door 
de stad Wenen georganiseerd worden, noem het maar op. Ik vind het heerlijk, en 
samen met andere Nederlanders genieten van al het mooie wat Oostenrijk te bieden 
heeft, vind ik een feestje. Het grote ledenaantal dat de Nederlandse vereniging in 
Wenen telt geeft denk ik wel aan dat ik niet de enige daarin ben.  
Als vereniging faciliteren we dan ook graag initiatieven van leden die samen met 
andere Nederlanders iets willen doen: spontane ideeën kunnen we bijvoorbeeld op 
de Facebook pagina Nederlandse Vereniging Wenen plaatsen, en geplande 
activiteiten kunnen we op de website en in de nieuwsbrief plaatsen, (even mailen 
naar: activiteiten@nlvwenen.at) zodat er altijd mensen zijn om iets gezelligs mee 
te doen: voor ieder wat wils! 
We organiseren natuurlijk als vereniging zelf ook activiteiten: de Sinterklaasviering 
is ieder jaar een groot succes voor jong en oud en ieder ertussenin, en de 
Nieuwjaarsborrel blijft vaste prik voor een feestelijke start van het jaar. Daarnaast zal je ook door ons op de hoogte 
worden gehouden van de activiteiten die georganiseerd worden door de Hollandse Avond in Wenen en over nieuws 
vanuit de Ambassade.  
Dus: kom ook met een idee, en samendoen we mee! 

Evert Vastenburg 
Lieve leden,  
Na al zo´n jaar of zeven in Wenen te hebben gewoond, besloot ik vorig jaar voor 
de Nederlandse Vereniging actief te worden. Ik heb daarbij het stokje van 
Martin overgenomen en vervul sindsdien de functie van secretaris. Dit doe ik 
ook dit jaar graag weer; ook heb ik daarbij nu de ledenadministratie 
overgenomen. Aan de administratie zijde zal ik veel met Hans en Harrry 
samenwerken om de activiteiten te vereenvoudigen, zowel voor het bestuur als 
voor de leden. Daarnaast is er de uitdaging rond de nieuwe wetgeving van 
persoonlijke gegevens, wat mogen we wel, wat niet en wat moeten we doen 
om te kunnen aantonen dat we onze activiteiten binnen deze nieuwe 
wet  uitvoeren.  
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Met ons nieuwe en versterkte team heb ik er veel vertrouwen in dat we er een mooi jaar van kunnen maken. 

 

Hans Roodbergen 
Lieve allemaal... 
 
Na jarenlang in Portugal voor diverse Nederlandse Verenigingen websites te hebben 
gebouwd en onderhouden, was het eigenlijk een logische stap om na mijn verhuizing 
naar Wenen de Vereniging in Wenen te vragen of ik iets voor de vereniging kon 
bijdragen. 
Ik ben dan ook blij dat ik de gelegenheid heb gekregen om in samenwerking met 
Harald van Zee de website van de Nederlandse vereniging in Wenen nieuw te gestalten 
en te moderniseren. Wij zullen in dit verenigings jaar de website uitbreiden met 
interessante themas waarbij de ideeen, feedback maar vooral ook de bijdrage van leden 
een zeer belangrijke plaats zullen innemen. Uw tips voor bijvoorbeeld culturele 
evenementen of uw verslag/verhaal van een mooie wandeling of museumbezoek zal 
een plaats kunnen krijgen. 
Doel is een lezenswaardige, interessante en informatieve website voor Nederlanders (en aanhang ;-) in Wenen! In deze 
zal ik nauw samenwerken met Evert Vastenburg om binnen de nieuwe wet persoongegevens te blijven.  
Naast mijn activiteiten voor de website zal ik ook daar waar nodig hand en spandiensten voor de vereniging verrichten 
en me geregeld laten zien bij aktiviteiten en ik verheug me er op velen van u te leren kennen! 
 

Marjorie Koenen 
Hallo allemaal! 
 
De afgelopen twee jaar heb ik de functie van penningmeester vervuld. Ik sta ieder jaar 
voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat onze inkomsten en uitgaven in balans 
blijven. Zoals bekend is het lidmaatschap gratis en zullen we onze inkomsten elders 
vandaan moeten halen. Dankzij uw vrijwillige bijdragen en sponsoring lukt het 
enigermate. Mijn grote hoop is dan ook dat we dit jaar meer sponsoren binnen zullen 
halen. Zoals Henk al vermeldde hebben we een aantal nieuwe enthousiaste 
bestuursleden, en koester ik de verwachting dat dit gaat lukken. 
 

Wilt u ons sponsoren, dan volgen hier onze bankgegevens: 
- t.n.v De Nederlandse vereniging 
ibannr.AT95 3225 0000 0402 0392 
 
Alvast mijn hartelijke dank! 
 
Marjorie Koenen 
Penningmeester 
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Harald van Zee 
Hallo lieve Nederlanders, 
  
Mijn ouders zijn in het grijze verleden naar Oostenrijk  verhuisd en ik, als kleine 
man, volgde mijn ouders. Inmiddels woon ik al een geruime tijd (23 jaar) in 
Oostenrijk, en ben via verschillende plaatsen in Wenen geland. 
 
Ik heb lang gezocht naar nederlanders in Oostenrijk totdat een nieuwe collega 
mij van de Hollandse Avond en de Nederlandse Vereniging in Wenen vertelde 
en mij meenam naar Pointers op de bekende 1st donderdag avond in de 
maand. In de drie jaar die volgde na deze eerste avond ken ik inmiddels 
aanzienlijk meer Nederlanders in Oostenrijk en mensen die de Nederlandse 
taal willen leren.  Naast mijn Oostenrijkse vrienden, heb ik een leuke 
nederlandse vriendenkring opgebouwd. Met Nederlanders uit gaan is echt 
anders als met Oostenrijkers :-)  
 
Ik vind het erg leuk om mij nog een stukje meer met Nederland te kunnen 
verbinden en actief mee te kunnen helpen en werken aan gezamelijke 
activiteiten. Het was dan ook een kleine stap om de Nederlandse vereniging 
te willen helpen met de IT activiteiten, waaronder het vernieuwen van de 
website en nieuwsbrief, en dit samen met Hans Roodbergen te onderhouden.  
  
Naast mijn werk in de IT heb ik ook een succesvolle opleiding in tourisme en 

gastronomie gevolgd en ben ik betrokken bij de organisatie van marathon-evenementen in Duitsland.  Het laatste jaar 
heb ik het Kitesurfen ontdekt en wil ik dit jaar een opleiding gaan volgen die mij in staat zal stellen les te geven hierin.  
  
Als Nederlander miste ik de hollandse snacks heel erg. Zo´n zes jaar terug dacht ik - het kan toch niet zo moeilijk zijn 
Bitterballen, Frikandellen, Kaassouflés, enz. zelf te maken. In eeste instantie maakte ik ze voor mijzelf en voor vrienden 
die op bezoek waren. Inmiddels is het zover dat ik heel veel bitterballen per maand op bestelling maak. Ook de 
Oostenrijkers blijken deze snacks te waarderen en hun orders nemen toe.   
Dus mochten er ook nederlanders zijn die Bitterballen missen.... 
  
Inmiddels heb ik samen met Hans Roodbergen de IT activities voor de vereniging opgepakt. Wij wilen het bestuur en de 
leden hiemee een platform geven om activiteiten van de vereniging bekendheid te geven, maar ook om de leden aan te 
moedigen en bekendheid te geven aan activiteiten die zij plannen en uitvoeren. 
  
Laat ons weten als U/jullie iets willen organiseren, wij nemen het graag mee in een neiuwsbrief, Facebook of 
gefocuseerde e-mail 
  
Harald (Harry) van Zee 
webmaster@nlvwenen.at 


