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Van de voorzitter (Henk) 
 
Beste Nederlanders, 
 
Wat kan mooi en lelijk dicht bij elkaar liggen. Prachtige
heuvels in het Wienerwald bedekt met sneeuw. Bij ons op de
heuvel meer dan 1 meter, oost van Wenen bijna niets. De
auto uitgraven, elke dag weer en de stad inrijden en geen
sneeuw te bekennen. Wel vol bewondering hoe zelfs in het
kleinste dorp de straten schoon zijn. Nee dan in Holland waar
een paar cm sneeuw resulteerde in 2000!! Km file, waar
treinen uit het programma worden gehaald omdat ze een
paar cm sneeuw verwachten… 
 
Genoeg hierover. Het einde van het verenigingsjaar is in
zicht en dat betekend terugblikken en vooruitkijken.
Terugkijken doe ik met veel plezier… drie jaar terug was er
een neerwaartse trend, en was het opheffen van de
vereniging niet iets ondenkbaars. We hebben destijds echter
besloten een aantal veranderingen  door te voeren en het
een kans te geven. En zie nu, het ledental is verdubbeld van
160 naar 350 en de financiële positie is weer op niveau van 3
jaar terug terwijl we de contributie verlaagd hebben van 40 €
per jaar naar nul. Gratis dus! We hebben een aantal zeer
succesvolle activiteiten georganiseerd en zijn vol ideeën. 
Dit houdt ook in dat de huidige bestuursleden graag in rol
blijven m.u.v. 1 persoon die wegens werk en studie zijn
verblijf in het bestuur beëindigt. Als bestuur zijn we dan ook
op zoek naar slechts 1 nieuw lid die dan de rol van
administratie en ledenadministratie voor zijn/haar rekening
gaat nemen. 
 
Interesse? Meldt u aan!! Details staan in de uitnodiging
verderop in de nieuwsbrief. 
 
Vooruitkijkend hebben we zeer uitdagende ideeën. Meer
daarover elders in deze nieuwsbrief en ideeën zijn van harte
welkom! 
 
Samenvattend, een mooi verenigingsjaar met mooie
activiteiten, met leuke uitdagingen voor de toekomst,
gezonde financiën, sterke sponsoren en met een enthousiast
bestuur om hier richting aan te geven. 
Hulp en input zijn altijd welkom en wij, als bestuur, hopen
vele van u in het komende jaar (weer) te ontmoeten. 
 
Namens het bestuur 
Henk Overbeeke 
 

 
Met dank aan 

onze sponsoren 
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Een korte terugblik op de nieuwjaarsreceptie 2019  
 
Eén van de tradities die niet mag ontbreken bij de Nederlandse
Vereniging is de Nieuwjaarsreceptie. 
Deze keer was er voor de Imperial Riding School Renaissance Vienna
Hotel gekozen. En uit de reacties die we tijdens en na de receptie
hebben gekregen bleek dat dit een goede keuze is geweest. 
  
Ook dit jaar waren er niet alleen de bekende gezichten te zien, maar
ook nieuwe leden vonden hun weg naar het evenement. Het was mooi
om te zien hoe snel er nieuwe contacten werden gelegd. Onder het
genot van een drankje werd er druk tussen de tafeltjes heen en weer
gegaan om de ander of weer te zien of om voor het eerst kennis te
maken. 
Het blijkt toch altijd weer fijn om landgenoten te ontmoeten, informatie
en ervaring uit te wisselen en weer eens lekker Nederlands te kunnen
praten. Bijeenkomsten zoals deze en de verschillende andere activiteiten van de vereniging dragen
daar in hoge mate toe bij. 
Tijdens deze avond heeft Hans een aantal foto's gemaakt, die helaas vanwege de nieuwe
privacywetgeving niet online kunnen worden gepresenteerd. De leden hebben inmiddels via email een
overzicht van de gemaakte foto`s gekregen, zodat ook de niet aanwezigen een impressie van deze
avond hebben kunnen krijgen. 
  
De organisatie van dit evenement stond dit jaar voor het eerst onder de bezielende leiding van Lena.
Zij heeft de afspraken met het hotel gemaakt, de inrichting van de zaal verzorgd en niet te vergeten de
uiterst vriendelijke bediening weten te strikken om zelfs langer dan gepland hun werk te blijven doen.
Een waar huzarenstukje waarvoor niet alleen dank, maar ook complimenten. 
  
Maar het mag ook niet onvermeld blijven dat de sponsoren dit jaar uiterst genereus hebben
meegewerkt aan het succes van dit evenement. Zo heeft het hotel de zalen, het personeel en niet te
vergeten de keuken met kok, zonder kosten voor de vereniging beschikbaar gesteld. Maar daar is het
niet bij gebleven. De drankjes bij binnenkomst, de sekt of de cocktail, waren eveneens door het hotel
geschonken, waarbij niet gekeken werd op een glaasje meer of minder. In de loop van de avond heeft
de keuken in recordtempo meer dan 200 bitterballen gebakken en uitgeserveerd en werden er
heerlijke petit-fours van Süßes vom Feinsten (aangeboden door Herwig Gasser) rondgedeeld. De
Apfelstrudel van Frisch en Frost vond later op de avond noch gretig aftrek en bij binnenkomst stond de
kaas, gesponsord door Cheese and More uit de Kärntnerstrasse al te wachten op de gasten. 
Niet alleen de sponsoren voor deze geslaagde avond verdienen een welgemeend dankjewel, maar
ook alle sponsoren, die eraan bijgedragen hebben dat we dit jaar onze goede financiële basis hebben
kunnen behouden. 
  
Kortom: met een opkomst van rond de 70 personen een zeer geslaagde avond en hopelijk tot een
spoedig weerziens. 
 
Mochten aanwezigen om één of andere reden geen Fotosheet van de Nieuwjaarsreceptie foto´s hebben ontvangen mail
dan even: hans@nlvwenen.at 
 
 
        

  

Algemene Ledenvergadering 2019 

Het verenigingsjaar zit er weer bijna op.
Bestuurstechnisch hebben we een mooi en voor de
vereniging een goed jaar achter ons. De wijzigingen
die we drie jaar geleden hebben doorgevoerd om
ervoor te zorgen dat het ledental weer omhoog zou
gaan laten zien dat het gewerkt heeft. Het ledental is
verdubbeld en daarbij is er, mede dankzij de nieuwe
sponsoren, weer sprake van een gezonde financiële
situatie. Hoe we er financieel voor staan zal tijdens
de ledenvergadering verder in detail worden uitgelegd. Het mooie van dit alles is dat we
nog steeds kunnen vasthouden dat we geen contributie aan de leden hoeven te vragen.
Ook dit jaar is het lidmaatschap gratis. 
  
We kunnen terugkijken op een jaar waarin er een barbecue op het Donau eiland was, de
traditionele Wiener wijn wandelfestijn meegemaakt hebben en natuurlijk niet te vergeten
het overweldigende succes van het sinterklaasfeest en de Nieuwjaarsreceptie. 
  
Het bereiken van de verschillende doelstellingen omtrent ledental en financiële positie
betekent overigens niet dat er geen nieuwe uitdagingen liggen te wachten. Zo liggen er
al ideeën te wachten om verder te worden uitgewerkt. In de rubriek “komende
activiteiten” vindt u een paar van onze speerpunten voor de komende tijd. 
  
Dit jaar moeten we helaas afscheid nemen van onze secretaris. Een belangrijke en
onmisbare functie in een vereniging komt daardoor vrij. Mocht u interesse hebben in
deze functie dan kunt u zich tot op de avond van de jaarvergadering aanmelden bij de
nu nog secretaris Evert Vastenburg ( secretaris@nlvwenen.at ). 
  
De algemene Ledenvergadering is op 22 maart 2019 en vangt om 19:00 uur aan. De
locatie is Flanagans Irish Pub. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Komende activiteiten 
 
Boerenkool met worst eten in Café Strozzi
 
Op 24 februari, dat is op een zondag, wordt er weer
boerenkool met worst geserveerd in Café Strozzi in
de Strozzigasse 24 in het 8e Bezirk. Speciaal voor dit
evenement is het café op die dag rookvrij opdat er
volop genoten kan worden van zowel de geur als van
de smaak van dit Oudhollandse gerecht. De enige
beperking voor die dag is dat er maar voor 40
personen plaats is. Het is dus belangrijk dat u zich
snel aanmeldt zodat u dit schitterende en unieke evenement in Wenen niet moet missen. 
 
Oh ja, de boerenkool en de worst kosten u niets! De drankjes komen vanzelfsprekend
voor eigen rekening. Toch een schitterend en liefdevol gebaar van Hinno en Alice. Meldt
u dus snel aan bij Lena, activiteiten@nlvwenen.at. Uw reservering is een feit wanneer u
van ons een bevestiging heeft ontvangen. 
 
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Bij deze de uitnodiging tot het bijwonen van de ALV, graag in uw agenda reserveren:

De ALV van de Nederlandse vereniging Wenen 
Vrijdag  22 Maart, aanvang 19:00 uur, 
Flanagans Irish Pub 
Schwarzenberg Strasse 1-3, 1010 Wien
Wij hopen op een goede opkomst, en zien U/jullie graag. 
Aanmelden:  secretaris@nlvwenen.at .
 
 
Activiteiten Kalender

Themagroepen 
 
Uit de gegevens van diverse bronnen, waaronder ambassade, blijkt dat er een groot
aantal Nederlanders voor Oostenrijk gekozen hebben als vaste of tijdelijke woonland.
Hierdoor ontstaat er bij de verschillende verenigingen van Nederlanders (in Kärnten,
Steiermark) meer en meer behoefte om op bepaalde vlakken nauwer met elkaar samen
te werken. We merken als verenigingen heel duidelijk dat er behoefte is aan informatie.
Niet alleen over AOW, pensioenen, paspoorten of rijbewijzen, maar ook omtrent artsen,
ziekenhuizen, verzekeringen, lokale overheden e.d. Maar ook het dreigende isolement
waarin de oudere mens in dreigt terecht te komen. Een hartenwens van de scheidende
Ambassadeur in Wenen is om ervoor te zorgen dat de ouderen onder ons niet dreigen
te vereenzamen. De families worden kleiner en terugkeren naar Nederland is voor velen
ook geen optie meer. Dit is voor het komend bestuursjaar dan ook één van onze
doelstellingen om vooral die mensen daar waar nodig te helpen. 
  
Daarnaast lijkt het ons dit jaar interessant om te onderzoeken of we de banden met de
verenigingen van Belgen kunnen aanhalen indien daartoe interesse is. Dit kan wellicht
voor beide verenigingen verrijkend werken. 
  
Vandaar dat het bestuur op basis van informele discussies graag met u in contact treedt
om te kijken:

hoe we de Nederlanders in andere delen van Oostenrijk bij activiteiten en
evenementen kunnen betrekken en...
of er interesse bestaat om de samenwerking met de Belgen vorm te geven. Niet
om de bestaande structuren te veranderen, maar meer om elkaar wederzijds te
ondersteunen.

 
Mocht U ideeën, ervaringen en natuurlijk energie hebben om hierover met het bestuur
van gedachten te wisselen kunt u zich melden bij het bestuur 
  
 We zien u graag op de komende Ledenvergadering om deze thema´s met U/jullie in
meer detail te bediscussiëren en we hopen op een goede opkomst... 
 

Kunst 
 
Voor iedereen die Kunst een warm hart toedraagt! 
 
Monique Schumacher is een Nederlandse kunstenares en zij stelt u tot 15 febr.a.s. in de
gelegenheid een overzicht van haar schilderkunst in NÖ te bekijken. 
 
Locatie:in de voormalige Imcofabriek in Tribuswinkel, ca 2 min.vd afslag Baden,A2 
Ebreichsdorferstrasse 16-18 
2512 Tribuswinkel 
 
Aan parkeerplaatsen geen gebrek. 
U bent van harte welkom! 
 
Monique Schumacher

www.moniqueschumacher.com 
schumachermonique@hotmail.com 
0031610268754 (Graag een belletje of sms'je vooraf) 
 

Mogelijke activiteiten, afhankelijk van interesse 
 
Eieren zoeken
Op Paasmaandag (22 april) zouden we graag de Nederlandse kinderen en
hun ouders uit willen nodigen om samen eieren te zoeken en Hollandse
spelletjes te spelen, zoals koek happen. 
Start: 15.00 in het Türkenschanzpark, bij de Toren. 
Opgeven kan tot 2 april, het gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen
en bij mooi weer! - activiteiten@nlvwenen.at
 
Barbeque: 
Op 2 juni, vanaf 13:00 uur wordt er weer een bbq gehouden! Aanmelding
is niet nodig en deelname is kostenloos! Het idee is dat je zelf je eten en
drinken meeneemt, de organisatie brengt 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.Tot dan! Groetjes, Lena en Martin  
 
Interesse van leden: 
Heeft u interesse in een leuke gezellige activiteit? Bv schaatswedstrijd voor de kinderen op een
ijsbaan, gezamenlijk de City Marathon lopen, het filmfestival bezoeken... wij willen U/jullie graag
helpen deze ideeën te realiseren... aanmelden bij: - activiteiten@nlvwenen.at 
 
 

Vacature Cheese & More 
 

Hollandse kaas cadeau winkel Cheese & More by Henri Willig 
is op zoek naar een enthousiaste 1e Verkoopmedewerker 

 

Cheese & More by Henri Willig Wenen is inmiddels alweer ruim een half jaar open! Heb
jij Retail- of horecaervaring en ben jij toe aan een nieuwe stap? Wij zijn op zoek naar
een 1e Verkoopmedewerker die ons Cheese & More team op de Kärntner Strasse komt
versterken.

Samen met je collega’s vind je het een feestje om elke dag onze bezoekers te
enthousiasmeren over onze heerlijke kazen en delicatesseproducten. Door middel van
Storytelling brengen wij het prachtige verhaal over ons familiebedrijf en het ambacht van
het kaasmaken over op onze bezoekers. Onze bezoekers gaan met een glimlach op hun
gezicht en met een ervaring rijker weer naar buiten.  
 

Hebben wij jou enthousiast gemaakt? 
Hier vind je de volledige vacature en info over ons bedrijf:
http://www.werkenbijhenriwillig.nl/de/  
Via deze weg kun je ook solliciteren. Neem contact op met Feliks Eshuis (HR Adviseur)
via  
+316-53530241 als je vragen hebt.

Het verhaal van Cheese & More by Henri Willig 
Henri Willig is een kaasmaker die in 1974 samen met zijn vrouw Riet als pas getrouwd
stel de boerderij De Jacobs Hoeve overnam en begon met het maken van kaas.
Inmiddels zijn we vele jaren verder en is Henri Willig een begrip geworden in Nederland.
Zijn kazen zijn prijswinnend, zo is bijvoorbeeld zijn oude harde geitenkaas uitgeroepen
als beste ter wereld. We produceren de kaas die we verkopen nog steeds zelf en
hebben inmiddels 26 winkels in o.a. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zaandam.

Elke dag laten we duizenden bezoekers van over de hele wereld kennis maken met
onze heerlijke premium kazen en delicatesseproducten. We zijn een gastvrij bedrijf en
onze kazen, dips en mosterd zijn gratis te proeven in de winkels. Door middel van
‘enthousiaste Storytelling’ vertellen wij het mooie verhaal over ons familiebedrijf en
vertellen we over het ambacht van het kaasmaken. Onze bezoekers gaan met een
glimlach op hun gezicht en met een ervaring rijker weer naar buiten!   
 

 

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: https://www.nlvwenen.at | Email: bestuur@nlvwenen.at of tel: +43 6991923 6054

Wil je je gegevens veranderen of deze emails niet meer krijgen? 
Je kan je gegevens updaten of afmelden van de nieuwsbrief.
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