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Van de voorzitter (Henk) 
 
Beste Nederlanders in Wenen en omgeving, 
  
Als Nederlandse vereniging zijn we het verenigingsjaar
dynamisch gestart. De opkomst voor de Algemene Leden
Vergadering had wat mij betreft wat hoger mogen zijn. Als
bestuur werden we verrast door een last minute voorstel
waarin ook Piet Hein zich aanmeldde als mogelijke kandidaat
voor de positie van secretaris. 
Beide kandidaten, Michael en Piet Hein, zouden goed in het
bestuur passen maar volgens de statuten was er maar plaats
voor 1 persoon. Een verkiezing zou dan resulteren in het
afwijzen van één van de kandidaten. In een omgeving waarin
we alles met vrijwilligers doen is het zonde om een goede
kandidaat naar huis te sturen. 
Uiteindelijk is besloten om beide kandidaten voor te dragen
als bestuurslid. Op de buitengewone algemene
ledenvergadering van 23 april zijn daarvoor met meerderheid
van stemmen de statuten van de vereniging aangepast. 
Waarom twee zullen velen zeggen. Wel, nu we weer groeien
zag ik graag dat we er als bestuur een stapje bovenop doen.
Sommige activiteiten zijn onderweg, andere hebben nog wat
voorverwarming in het bestuur nodig. 
Er staan ook nieuwe thema´s op onze agenda: 
  
1- In Oostenrijk zijn er meerdere Nederlandse verenigingen
actief. Zo is er een vereniging in Graz en een in
Karinthië, maar weten we niet meer dan dat er ook
Nederlanders in Tirol en Salzburg regio zijn, maar niet
hoeveel en hoe deze georganiseerd zijn. Het samenbrengen
van deze groepen biedt mijns inziens vele mogelijkheden,
ook met betrekking tot de communicatie met de ambassade
en de stichting GOED. 
 
2- De stichting GOED (Grenzeloos Onder Eén Dak)  is
ontstaan nadat een groepje van drie Nederlanders
geconfronteerd werd met de gevolgen van de
bezuinigingen op Buitenlandse zaken, waardoor de
dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland sterk
onder druk is komen te staan. Ze hebben een stichting
opgericht met als doel Nederlanders in het buitenland te
vertegenwoordigen en/of te ondersteunen met problemen
waar ze tegen aanlopen. 
Inmiddels is het aantal aanmeldingen de 100.000 genaderd
en dat is pas het begin. Ik ben sinds een aantal weken bij
deze activiteiten betrokken en zal dat in de komende weken
intensiveren. 
Zo'n grote en snel groeiende organisatie is een uitdaging. 
 
In de komende weken zullen we jullie op de hoogte houden
van wat we doen. Natuurlijk zijn vragen altijd welkom. 
Ik wens jullie nog een fijn voorjaar. 
 
Henk Overbeeke

 
Met dank aan 

onze sponsoren 
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Stadswandeling o.l.v. Mariken Peters
Beste leden,

Wie heeft er zin in een leuke, gezellige én leerzame wandeling door
de binnenstad van Wenen?

Onze Nederlandstalige stadsgids, Mariken Peters, laat u tijdens
deze wandeling van ongeveer een uur Wenen zien dat óók voor
Leden die hier al jaren wonen verrassend kan zijn.

Begint bij u het ‘wandelbloed’ al te kriebelen, meldt u dan snel aan!!!

Wanneer: 23 juni

Tijd: 10.00uur

Kosten: 5 euro p.p. ( v.a. 15 jaar en ouder, kinderen jonger dan 15
zijn gratis)

Aanmelden: Aanmeldformulier of Email: activiteiten@nlvwenen.at 

Wij ontmoeten elkaar bij de U3 Stubentor onder de grond (uitgang richting Wollzeile)

Hopelijk tot dan!!       

Haring Happen 2019 

Datum 
dinsdag 11 juni 2019 t/m woensdag
12 juni 2019 
Locatie 
Hele land, veiling bij Visafslag
Scheveningen

De start van het nieuwe seizoen
van de ‘Hollandse Nieuwe Haring’
vindt dit jaar plaats op woensdag 12
juni. Vanaf deze dag zal de
Hollandse Nieuwe, vangst 2019, weer overal verkrijgbaar zijn. Daags
ervoor, op dinsdag 11 juni, organiseert het Nederlands Visbureau de
traditionele veiling van het eerste vaatje haring. Opbrengst is voor Villa
Pardoes. Presentatie: Mariska van Kolck, veilingmeester: Beau van
Erven Dorens.

 

Beste Leden,

Haringliefhebbers in Nederland zullen ongetwijfeld een haring gaan happen. Als
echte haringfanaat zal ik samen met Pieter den Dulk (meer Schevenings kan het
niet zijn) de eerste nieuwe in Oostenrijk gaan proeven.

Deze copieuze maaltijd willen wij graag met anderen delen. Indien u interesse heeft
om op zaterdag 29 juni deze ervaring met ons te delen, dan kunt u zich hieronder
aanmelden.

We werken nog aan het vers hierheen krijgen van de haring en het vinden van een
juiste omgeving om de Haring te laten zwemmen. Ook weten we nog niet wat de
haring gaat kosten, indicatie is 3 tot 4 Euro.

Graag horen wij snel van jullie en zien we velen op de haring party!  Details als waar
en hoe laat volgen nog.

Pieter dan Dulk & Henk Overbeeke

Aanmelden: Aanmeldformulier  of Email: activiteiten@nlvwenen.at 

Fotosafari wenen 
 
Fotograferen, maar dan anders.

Er is een verschil tussen het registreren van een
gebeurtenis of het maken van een foto. Op 30
juni en/of op 7 juli organiseert de vereniging een
wandeltoer door Wenen waarbij “fotograferen” het
hoofdthema zal zijn. Op verschillende locaties
tijdens de toer zal aandacht worden besteed aan
camera instellingen, ISO waarden,
beeldcompositie, belichting en licht. Er zullen
verschillende opdrachten worden gegeven. We
verklappen nog niet alles, maar in ieder geval zal
één van de thema´s het fotograferen van de Karlskirche (maar dan anders) zijn. De
deelnemers kunnen na de toer hun beste foto´s op de website laten zien.

De toer staat onder leiding van twee zéér bedreven en enthousiaste
(semi)professionele fotografen. De toer start om 14:00 uur bij het café aan het
Resselpark naast het U bahn station Karlsplatz. Van de deelnemers wordt verwacht
dat ze over een (systeem) camera beschikken (geen Handy) en wanneer het
mogelijk is een statief meebrengen.

Meld je snel aan want het aantal deelnemers per toer is beperkt tot 15 personen
Aanmelden doet u het snelst en eenvoudigst via dit Aanmeldformulier of email Lena
Otter, activiteiten@nlvwenen.at. Geef dan ook gelijk aan met hoeveel personen je
komt en wanneer je mee wilt doen: 30 juni of 7 juli.

Er zijn overigens aan de toer géén kosten verbonden. Consumpties onderweg
komen natuurlijk voor eigen rekening.

Bezoek Stift Melk 
 
Beste en lieve leden van de Nederlandse
vereniging

Als bestuur van de Nederlandse vereniging
willen we enerzijds leuke en interessante
activiteiten organiseren, anderzijds willen we
graag weten wat er leeft bij de leden, maar
ook bij Nederlanders die nog niet lid zijn. In

overleg met Hinno (van Café Strozzi) willen we, bij voldoende interesse, een bezoek
met de bus aan Stift Melk organiseren. Vertrek na de spits….Koffie met
apfelstrudel….broodje kaas 😉 … en voor de avondspits weer terug. Ontspannen in
een stoel en gezellig met elkaar praten, in het Nederlands. Een voorstel in detail
volgt bij voldoende belangstelling. Dr. Richard zal ons een aantrekkelijk voorstel
maken voor de bus dat zo ongeveer tussen de 12 en 25 Euries ligt, afhankelijk van
het aantal deelnemers. 
 
Op deze wijze willen we proberen de interactie en communicatie tussen de leden te
bevorderen. Van de deelnemers horen we graag wat de interesses zijn en waar we
als vereniging beter van kunnen worden. Een dagje weg brengt o.i. een omgeving
waarin we gezellig met elkaar kunnen praten maar ook feedback kunnen
geven/krijgen. 
 
Ons idee was dit in juni or 2e helft september te organiseren. Interesse? Vragen?
Laat het ons weten,

Hinno & Henk

Aanmelden via: activiteiten@nlvwenen.at

Ontvangen van de stichting GOED,

Duizenden Nederlanders dupe van nieuwe DigiD eisen
Vanaf 15 mei 2019 kan men bij het UWV alleen nog inloggen via de DigiD-app met
aanvullende sms-controle. Inloggen met alleen de DigiD-gebruikersnaam en -
wachtwoord is na 15 mei niet meer mogelijk. 
Dit heeft voor duizenden, van de meer dan een miljoen Nederlanders in het
buitenland, grote gevolgen. De inwonend Nederlander kan die controle via
sms, toevoegen aan het zogenaamde ‘Mijn DigiD’. In Nederland ontvang je dan
binnen drie werkdagen per brief een activeringscode. Maar voor Nederlanders in
het buitenland betekent dit veelal, dan wel een peperdure reis naar Nederland, of
een van de spaarzame ambassades die DigiD-code afhandelen. Door de
bezuinigingen op de consulaire dienstverlening wereldwijd, moet men vaak een
afstand van tot wel 2000 km afleggen. 
Nederlanders die hier de dupe van zijn geworden en niet in staat zijn binnen korte
tijd een nieuwe activeringscode af te halen, kunnen er voor kiezen om hun post
(tijdelijk) op papier te ontvangen. Dit kan telefonisch doorgegeven worden aan
UWV, tel. Nr. +31 88 898 20 01 (tarief afhankelijk van de telefoonaanbieder). 
DigiD onderzoek is afgerond 
Het DigiD onderzoek wat Stichting GOED heeft gelanceerd, is door 500 NIHBers
wereldwijd ingevuld. Het rapport is hier te downloaden.  
In de pers; 
Financieel Dagblad 
Max Vandaag 
BNR Radio Interview 
***
Stichting GOED - Grenzeloos Onder Een Dak 
Website: www.stichtinggoed.nl 
 
 

Gezocht: Communicatiedeskundige m/v 
 
De Nederlandse Vereniging in Wenen verheugt zich over het feit dat het aantal
leden in de afgelopen jaren flink is gestegen en dat het aantal door de vereniging
georganiseerde evenementen verder toeneemt.

Daarnaast bestaat de wens om te gaan samenwerken met de verschillende
verenigingen van Nederlanders in Oostenrijk. Wij zijn van mening dat daardoor een
krachtigere vertegenwoordiging in Oostenrijk ontstaat die beter en meer uniform kan
reageren op besluiten die in Nederland worden genomen ten aanzien van AOW,
pensioenen, belastingen, DigID enzovoort. Daartoe is reeds samenwerking gezocht
met de Stichting GOED – (Grenzeloos Onder Een Dak), dé koepelorganisatie die de
belangen van Nederlanders in het Buitenland behartigt.

Om de communicatie met de verschillende verenigingen, de stichting GOED, de
Ambassade in Wenen en eventueel de overheid in Nederland in goede banen te
leiden, zijn we op zoek naar een

professionele communicatiedeskundige m/v,

Indien u de kennis, ervaring en mogelijkheid heeft om de vereniging daarmee te
kunnen ondersteunen dan zien we uw reactie gaarne tegemoet. Wellicht ten
overvloede vermelden we toch noch even dat het werken voor de vereniging op
vrijwillige basis en pro deo is. 
 
Reacties graag naar Henk Overbeeke 
Email: voorzitter@nlvwenen.at

Komende Activiteiten 

2 Juni ! - BBQ Donauinsel: 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 mee
neemt, 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. 
 
11 Juni - Haring Happen: Zie elders in deze nieuwsbrief. 
23 Juni - Stadswandeling Wenen: Zie elders in deze nieuwsbrief. 
30 Juni - Fotosafari Wenen: Zie elders in deze nieuwsbrief. 
 
Aktiviteiten Kalender

 

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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