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Lieve/beste Leden, 
  
Bij deze de zomereditie van de nieuwsbrief van en voor leden van de Nederlandse 
vereniging in Wenen. Het nieuwe bestuur is inmiddels ingewerkt en maakt goede 
voortgang aan alle zijden. Zo zijn alle acties voor het Sinterklaasfeest besproken en 
vastgelegd en we hebben ook de bevestiging gekregen dat Sinterklaas weer naar 
Wenen komt. Dank aan Lena om dit alles te coordineren. 
 
Vanuit de sponsorhoek kunnen we melden dat we twee nieuwe Hoofd-sponsoren 
gevonden hebben namelijk de Nederlandse kaasboer www.delekkerstekaas.nl die kaas 
naar het buitenland verstuurt welke je via internet bij hen kan bestellen en het 
Internationale trainings en coaching instituut op het gebied van Inkoop en Supply 
Chain Management: Purspective. Er lopen nog wat andere gesprekken. 
Dank aan Jan maar ook aan zijn rechterhand, Michael. 
 
Natuurlijk hebben wij ook onze registratie van persoonsgegevens onder de loep 
genomen en heeft onze administratieve en juridische man, onderzoek gedaan en 
getest of we eventueel meer zouden moeten doen in het kader van de Europese 
regelgeving. Gelukkig is dit niet het geval.  
 
Ik wil graag even stil staan bij de Nederlandse vereniging in Graz. Ze hebben alle 
activiteiten voor het krijgen van een nederlandse school goed doorlopen en zijn daar 
in de laatste phase, het verkrijgen van inschrijvingen. Mocht er interrese zijn vanuit 
Wenen, of kennen jullie iemand voor wie het een mogelijkheid is, lees dan verder en 
neem dan kontakt op.  Wij wensen allen heel veel succes! 
 
Vier jaar geleden zag het toenmalig bestuur zich voor de vraag gesteld of het wellicht 
beter zou zijn om de vereniging vanwege het dalende aantal leden op te heffen. Dit 
resulteerde in een andere aanpak waarvan zich nu duidelijk de resultaten aftekenen. 
Het ledental heeft zich inmiddels verdubbeld en het lidmaatschap kost €0,00, u leest 
het goed, Nul Euro! En ook op het gebied van de financien schrijven we inmiddels 
zwarte cijfers. 
 
We zijn nog steeds bezig met het verder invullen van onze strategie maar kunnen ook 
nu reeds trots zijn op hetgeen we al bereikt hebben. En we weten allemaal dat naar 
een doel toe werken één ding is, maar dat het al een hele uitdaging is om op dat niveau 
te blijven. 
 
Het bestuur, 
 
 
    
 
 
 
Wenst U alle(n) een paar  
heel fijne zomermaanden. 
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Jan Valkhof, Lena Otter,  
Marjorie Koenen, Evert Vastenburg,  
Hans Roodberger, Harald van Zee,  
Henk Overbeeke 
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De BBQ 
 
Aanstaande zondag de 15de juli, vanaf 13:00 
uur, wordt er weer een Barbeque 
georganiseerd. Er is geen aanmelding nodig 
en er wordt geen entree gevraagd. Het idee is 
dat je zelf je eten en drinken mee neemt, de 
organisatie Faciliteert kolen en sausjes, 
borden en bestek.   

De lokatie is: Grillplatz 4 bij de Floridsdorfer 
brug (Tram 31, of per auto op de 
parkeerplaats +/- 450 meter 
stroomopwaarts aan de linker kant van het 
eiland. 

Lena en Martin 

 

De puzzeltocht 

Op zondag 16 September om 14.00 uur, 
organiseren wij als Nederlandse vereniging, bij 
voldoende belangstelling, weer een 
puzzeltocht door de stad Wenen. 
 
De puzzel tocht is een leuke en interessante 
manier om met andere landgenoten wat te babbelen en gelijkertijd de stad 
Wenen met wat andere ogen te bezien. De puzzel tocht duurt ongeveer 90 
minuten en is geen wedstrijd. We sluiten af met een drankje of koffie in een van 
de vele lokalen die Wenen rijk is. 

Graag horen wij of jullie mee willen wandelen / Puzzelen.  Als je interesse hebt, 
stuur dan een berichtje aan activiteiten@nlvwenen.at en meldt daarin met 
hoeveel personen je wilt deelnemen. 

Henk  

 
 

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 

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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Van het Sponsorteam 

Het is de vereniging gelukt om een paar hoofd-sponsoren te contracteren voor een periode van 12 maanden. Mede 
daardoor blijft het lidmaatschap voor de leden gratis. De resultaten van het sponsorteam heeft u waarschijnlijk al 
gezien op de website. De sponsoren welke een substantieel bedrag aan de vereniging hebben gedoneerd zijn terug 
te vinden in het blokje rechts bovenaan op de website. 

Nieuw, en nog niet op de website te zien, is de webwinkel www.delekkerstekaas.nl welke sinds 2012 dé online 
kaaswinkel is met een winkel in Haarlem en vertegenwoordigd op 10 weekmarkten in Nederland. Het assortiment 
bestaat uit Hollandse boerenkaas, heerlijke Beemsterkaas, kaasplankjes, kaas voor kaasfondue, kaascadeaus, 
kaasgereedschap kortom; alles voor de kaasliefhebber.  

Ook nieuw is het internationale trainings en coaching instituut Purspective die bijzonder veel expertise heeft op het 
gebied van Inkoop en Supply Chain Management. In Oostenrijk is hun reputatie behoorlijk gevestigd. 
Toonaangevende bedrijven in de papier- en verpakkingsindustrie, maar ook in de chemie en mijnbouw, maken 
reeds jarenlang gebruik van hun diensten.  

Daarnaast zijn er wat kleinere sponsoren gevonden en die staan dan rechtsonder vermeld. Zoals Cheese & More die 
u in de prachtige Kärntner Straße in Wenen kunt vinden. Een kaascadeau-winkel met een goed assortiment 
kaascadeau's, maar ze stellen graag met u een op maat gemaakt leuk kaascadeau samen.  

Jan & Michael 
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De nederlandse school in Graz, 

          een mooi bericht uit Graz 

Beste ouders, 

Inmiddels is het 4 jaar geleden dat, via de Steierdutchies, het eerste initiatief om Nederlandse les aan te bieden 
het licht zag. Destijds was het nog te vroeg, maar gelukkig is er sinds die tijd veel veranderd: de vereniging van 
Steierdutchies is enorm gegroeid en sinds mei vorig jaar hebben we een professionele, geëngageerde en ervaren 
leerkracht hiervoor. Vanaf komend schooljaar biedt Nederland weer een significante subsidie aan voor 
Nederlandse scholen in het buitenland [via het NOB]. 

Wij [Ankelien, Deirdre, Natalie, Martina en Vincent], hebben als team het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt 
om de Nederlandse school vorm te geven. We zijn overtuigd dat we met de huidige opzet een sterke basis leggen 
voor Nederlands taal- en cultuuronderwijs in de Steiermark. We hebben een strenge keuring van het NOB in 
Nederland doorstaan, er wordt een Nederlandse stichting voor de school opgericht en gisteravond hebben we 
een succesvolle informatieavond met enthousiaste ouders gehad. Alle seinen staan dan ook op groen om 
op maandag 24 september van start te gaan. 

Gezien de unieke samenloop van omstandigheden en de hoeveelheid werk die het oprichten van een school met 
zich meebrengt, verwachten wij dat deze unieke kans zich niet snel nog een keer voor zal doen. Om de school te 
kunnen starten, vragen we jullie allemaal om ondersteuning, want: 

Uiterlijk vrijdag 20 juli hebben we minimaal 20 aanmeldingen nodig om het initiatief in de huidige vorm te 
kunnen starten(!)   

We doen dan ook een dringend beroep op jullie om al jullie kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 14 jaar aan te 
melden. Vraag ook al je kennissen met kinderen met een Nederlandstalige achtergrond in en om Graz of zij al 
gehoord hebben van de Nederlandse school in Graz en geef alle informatie door! Onderstaand vinden jullie 
daartoe zowel een link naar de presentatie van gisteravond als een link naar het aanmeldingsformulier. Hebben 
jullie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar les@nederlandseschool.at of bel mij, Vincent Tieleman, persoonlijk 
op +43 676 4776788. 

Zorg dat we deze kans niet missen en meld je kinderen zo snel mogelijk aan! 

We verheugen ons op jullie aanmeldingen en terugkoppeling. 

Met vriendelijke groet, 
 
    Ankelien van den Brink [schoolleiding, leerkracht] 
    Deirdre List [leerkracht] 
    Martina Hofmeijer [bestuur - penningmeester] 
    Natalie Posthumus [bestuur - secretaris en vice voorzitter] 
    Vincent Tieleman [bestuur - voorzitter] 

Bijlagen 
    Presentatie ouderavond 19 juni 2018 
    http://www.nederlandseschool.at/wp-content/uploads/2018/06/Ouderavond-19-Juni-2018.pdf 

Aanmeldingsformulier 
    http://www.nederlandseschool.at/wp-content/uploads/2018/06/Aanmeldingsformulier-Nederlandse-school-
Steiermark-20182019.pdf 
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Leuke en gratis zomeractiviteiten in Wenen: 
 
Gratis open air cinema 
https://filmfestival-rathausplatz.at/en/  30 juni - 2 september @ Rathausplatz 
https://kinountersternen.at/ 29 Juni - 21 Juli @ Karlsplatz 
 
Gratis muziek festivals 
https://popfest.at/#Info 26 Juli - 29 juli @ Karlsplatz  
 
In beweging 
https://wien.gruene.at/skater Elke vrijdag avond op de fiets of op je skates over de autovrije straten van Wenen 
https://www.bewegt-im-park.at/ Tot september zijn er elke dag een gratis cursus te vinden in parken door heel 
Wenen  
https://www.kosmo.at/top-10-locations-fuer-gratis-baden-in-wien/ Zwemmen in open water in- en rondom Wenen.  
 
Wein! (en wandelen) 
Wien Weinwandertage: 29-30 september (kontakt Lena) 
Doorgaand weinwandelen wandelen in de zomer:  https://www.weinwandern.at/weinwandern-wien/   
http://www.wienerwein.at/wienerweinVeranstaltungen2018  
 
Gratis kinder activiteiten in Wenen 
https://www.wien.info/de/wien-fuer/familien/gratisangebote-fuer-kinder 
 
Attractie parken in Wenen 
https://www.austria.info/nl/activiteiten/familie/attractieparken/attractieparken-in-wenen 
 
 

 


