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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) 

Welkom 2018!  

Als vereniging zijn we het jaar goed gestart met een gezellige nieuwjaarsborrel in de 

Chill Out Lounge. Natuurlijk waren ze er weer, de beste oliebollen die je maar krijgen 

kan, n.l. die gebakken zijn door Rianne. Daarnaast waren er dit jaar ook echte zelfge-

maakte bitterballen van Harald van Zee! Hartelijk dank voor dit initiatief en een trend is 

gezet! In totaal heb ik zo`n 60 tot 65 mensen geteld. Een leuke opkomst en gezellige, 

ontspannen discussies. Een mooie start!  

Bij deze nodig ik u uit voor de jaarvergadering op vrijdag 23 maart en wel in Flanigens, 

Schwarzenbergstraße 1-3, 1010 Wenen.  Deze keer is het een bijzondere avond, want 

wij vieren dit jaar het 45 jarig bestaan van de vereniging. Geen officiële mijlpaal, maar 

toch iets om aandacht aan te geven. Wij hebben daarom de Nederlandse zanger Pieter 

O. uitgenodigd om deze avond een Nederlands accent te geven.   

Pieter O is goed bekend in Wenen en heeft een breed repertoire. Het wordt een gezelli-

ge avond voor jong en oud, waarbij wij het verplichte deel van een jaarvergadering com-

bineren met een ontspannen samenzijn en gezellige muziek en zang.  

Het nieuwe jaar brengt ook weer uitdagingen met zich mee. Helaas heeft Rianne aange-

geven dat zij het bestuur wil verlaten. En dat doet best wel zeer. Rianne heeft onvoor-

stelbaar veel gedaan voor de vereniging, eerst als bestuurslid, daarna als voorzitter en 

daarnaast heeft zij zich ontwikkeld tot een icoon in het organiseren van het Sinterklaas- 

feest….mijn eerste reactie was dan ook, dat kan niet, hoe nu verder? 

Daarnaast heeft ook Thomas aangegeven het bestuur te verlaten wegens conflicteren-

de activiteiten. Jammer, maar ik heb er begrip voor. En helaas heeft ook Patricia aange-

geven het bestuur te verlaten wegens persoonlijke omstandigheden.  

Maar er is ook goed nieuws. Waar we in het verleden nogal wat energie nodig hadden 

om  nieuwe bestuursleden te vinden heeft dit jaar onze vraag voor aanmeldingen onze 

verwachtingen sterk overtroffen. Naast de groei in het ledental (we hebben bijna 300 

gezinnen als lid!) is er ook een sterke groei in leden die in het bestuur willen hel-

pen.  Heel fijn natuurlijk en het bestuur moet nu zien hoe we deze interesse het best 

vorm kunnen geven. Op de pagina 4 een overzicht van leden die zich aangemeld heb-

ben voor een bestuursfunctie en een introductie hebben gestuurd. 

 
Op 23 maart ontvangen we u met een welkomstdrankje. Graag van tevoren aanmelden 

(zie flyer pagina 2). De locatie kan ca 55 mensen hebben, daarboven moeten we helaas 

(brandweervoorschriften) nee zeggen.  In dat geval kunnen we nog een andere locatie 

zoeken. Snel aanmelden dus!!   

Op 18 februari is er weer boerenkool met worst in Café Strozzi (zie pagina 3). 

Tot dan, Henk Overbeeke 

 

file:///C:/Users/Rianne/Documents/Aangepaste Office-sjablonen
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Aspirant bestuursleden stellen zich aan u voor. 
 
 

Lena Otter 
 
Lena Otter is geboren in Friesland in 1983 en woont sinds 2014 in Wenen na in Mexico, Australië, Spanje, Cambodja 
en Nicaragua te hebben geleefd en gewerkt. Vóór haar komst naar Oostenrijk heeft ze gewerkt als project Coördina-
tor voor ontwikkelingsorganisaties. Met haar ervaring in organiseren en opbouwen wil Lena de Nederlandse vereni-
ging in Wenen graag ondersteunen als bestuurslid, zodat de al 45 jarige vereniging er ook in de toekomst voor de 
Nederlanders en Nederlandse families in Wenen kan zijn, en deze kan blijven verbinden. 
Lena heeft een Master in EU-Project Management en een Bachelor in International Business and Management.  
 
Jan Valkhof 
 
Geboren in 1951 in Rotterdam en ruim 7 jaar woonachtig in Oostenrijk waarvan de afgelopen 2 jaren in Wenen. Ge-
trouwd met een Oostenrijkse en hoewel ik de pensioen-gerechtigde leeftijd bereikt heb, ben ik nog steeds als zelf-
standig ondernemer actief op het gebied van Training, Coaching en Consultancy in Supply Chain Management en 
Inkoop en reis daarvoor over de hele wereld. 
Als ik gekozen word om bestuurslid van de Nederlandse Vereniging in Wenen te mogen worden, dan is het één van 
mijn ambities om de vereniging weer een actieve en leidende rol te laten spelen bij het organiseren van evenemen-
ten en het bereikbaar zijn voor Nederlanders die zich in Wenen willen vestigen of op bezoek komen. Daarnaast zal 
ik, waar mogelijk, de contacten in mijn netwerk benutten om de vereniging financieel te laten ondersteunen, hetzij 
door het doneren van geld of het verstrekken van goederen en/of diensten. 
De bijnaam die ik van mijn klanten heb gekregen is die van “Entertrainer”. Leren met een lach als belangrijkste basis. 
 
Hans Roodbergen  
 
Ik ben pas sinds december inwoner van Wenen, aangemeld als lid van de vereniging, maar nog niet aan activiteiten 
of meetings deelgenomen, ken dus eigenlijk nog niemand van de vereniging. Ik schrijf dus niet om nu al te zeggen 
dat ik denk op bestuurlijke wijze iets nastreef of kan betekenen. 
Wat ik wel kan doen is de site en nieuwsbrief moderniseren. Met moderniseren bedoel ik de toegankelijkheid voor 
tabs en handy en nog het een of ander meer. 
Voor Oostenrijk heb ik in Portugal gewoond, daar heb ik aan de wieg gestaan van de websites van de Nederlandsta-
lige Club Algarve / De Portugal Gids en de Nederlandse vereniging Lissabon. 
 
Marja Haidinger 
 
Ik ben Nederlandse, woon al 29 jaar even buiten Wenen. 
Helaas geen computer talent, maar wel goed in organiseren. 
 
Michael de Jongste 
 
Als commercieel directeur was ik werkzaam bij de Zweedse firma SCA en kwam via Nederland, Italië, België, Polen 
en Engeland in 2006 naar Oostenrijk waar ik sindsdien woon. Inmiddels ben ik met pensioen.  
Via email las ik dat het bestuur dringend op zoek is naar nieuwe bestuursleden om de vereniging draaiende te hou-
den. 
Er wonen meer dan 1500 Nederlanders in Wenen en het ontbreken van een Nederlandse vereniging zou doodzonde 
zijn. Ten slotte is het fijn om op gezette tijden het contact met landgenoten en het thuisfront te onderhouden en de 
vereniging is mijns inziens een goed middel om dit doel te bereiken. 
Dat is ook de reden dat ik me heb aangemeld als potentieel bestuurslid, om zodoende mijn steentje te kunnen bijdra-
gen aan het voortbestaan van de vereniging. 
 
 
Sabrina Steffens 
 
 
Hinno Böttger 
 
Hinno is in de vereniging al goed bekend. Samen met Alice de trotse uitbaters van Café Strozzi, waar één keer in de 
maand de oudere leden bij elkaar komen. En verder bekend om de heerlijk boerenkool met worst waar we op 18 fe-
bruari weer van mogen genieten. 
 


