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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging Wenen,
 

We mogen niet klagen over het fantastische zomerweer.
Wie had gedacht dat dit zo lang zou duren. En het
schijnt dat het nog even zo blijft, alhoewel we zeer blij
zijn met de regen die momenteel over Wenen heen trekt.

Na het koninklijk staatsbezoek van afgelopen juni is het
wat stil geworden. Inmiddels zijn velen net terug of nog
op vakantie.  We hopen spoedig weer een aantal
activiteiten te ontwikkelen, die het ons mogelijk maakt
om elkaar weer te ontmoeten. 

Volgend jaar juni staat gepland om ons 50-jarig jubileum
te vieren. We zijn inmiddels bezig om ideeën en locaties
te verzamelen. Waar kunnen we dit evenement laten
plaatsvinden en wat we kunnen doen. Suggesties en
ideeën van de leden zijn vanzelfsprekend hartelijk
welkom.

Als vereniging proberen we voortdurend in beweging te
blijven en binnen het bestuur van tijd tot tijd ook
wisselingen door te voeren. Zo zullen volgend jaar een
aantal bestuursleden vertrekken, of omdat men na een
aantal jaren weer eens iets anders wil gaan doen, of wel
omdat men door het werk naar een ander land gaat en
geen tijd meer heeft.
In deze nieuwsbrief, maar ook op onze website kunt u
lezen welke functies er vanaf volgend jaar beschikbaar
zijn. We hopen op een grote respons van onze leden!

Verder hebben we weer een "In gesprek met..." en een
artikel "Uit de oude doos".

Veel leesplezier en hopelijk tot gauw.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

In gesprek met...  Catelijne van Luijck

... Huisarts in Wenen

Dit keer hadden wij het genoegen te spreken met Catelijne
van Luijck, huisarts in Wenen.

Catelijne is 46 jaar, heeft kinderen en woont inmiddels al
lange tijd in Oostenrijk.

Catelijne studeerde geneeskunde in Leiden. Voor haar
proefschrift vertrok ze naar Zuid-Afrika. Ze wilde graag naar
het buitenland en dan met name naar een ontwikkelingsland
om daar als arts aan de slag te gaan. Ze droomde over
werken voor Artsen zonder Grenzen. Maar het leven liep
anders. In Zuid-Afrika leerde ze de vader van haar kinderen
kennen. Hij was een arts uit Oostenrijk en al wat verder in
het traject dan Catelijne, dus besloten ze dat zij bij hem in
Oostenrijk zou komen wonen. Dat was een flinke stap. Ze
sprak de taal nog niet, wat zeker binnen de geneeskunde
een must is, en moest hier ook verder met haar opleiding. Ze was op dat moment basisarts,
maar deze qualificatie was niet bekend in Oostenrijk. In Nederland mag je als basisarts al aan
het werk, in Oostenrijk was dit niet mogelijk. Hier moet je drie jaar lang je ‘turnus’ doen, een meer
algemene medische opleiding, waarna je je weer verder kunt specialiseren.

Samen met haar toenmalige man besloten ze al tijdens de opleiding aan kinderen te beginnen,
omdat op dat moment hun diensten nog goed op elkaar af te stemmen waren. Zo konden ze
samen de zorg voor de kinderen verdelen. Hoognodig in Oostenrijk, want het is hier veel
moeilijker opvang te vinden voor jonge kinderen. Gelukkig had het ziekenhuis een creche waar
de kinderen naar toe konden. Catelijne heeft ook geen gebruik gemaakt van de twee jaar verlof
en is steeds eerder aan de slag gegaan, net als ze in Nederland zou hebben gedaan.

Catelijne wilde ook graag als huisarts aan de slag. Omdat haar man toen ook al huisarts was,
was het voor haar wat makkelijker om door alle bureaucratie te navigeren. Er moesten flink wat
stappen gezet worden voor een eigen praktijk. In Oostenrijk moet je eerst punten in de
gezondheidszorg behalen en pas bij voldoende punten kun je solliciteren op een vrije praktijk.
Catelijne heeft in een hospice gewerkt, in een physikalisch Institut en heeft aan waarnemen
gedaan.

Ze wilde heel graag in een multiculturele buurt werken en ook met de fiets naar werk kunnen.
Haar praktijk, waar ze al vanaf 2013 werkt, bevindt zich in 1200 en haar patientenbestand is zeer
multicultureel. Ze behandelt ook veel Belgen en Nederlanders. Via de ambassade en via mond
tot mond reclame komen ze bij haar terecht. Catelijne zegt dat ze het heel prettig vindt huisarts in
Oostenrijk te zijn. De werktijden zijn prettig en laten genoeg tijd voor het prive leven vrij.

Wel lastig is de sterke hiërarchische en soms autoritaire structuur in Oostenrijk, ook tussen
artsen onderling. In Nederland is dit heel anders en is de sfeer veel informeler.

Haar oude droom om ontwikkelingswerk te doen heeft ze nog steeds, maar dit is met een eigen
praktijk lastig. Wel heeft ze nooddiensten gedraaid op Wien Hauptbahnhof voor de Ukraiense
vluchtelingen. Howel dit een goede ervaring was, blijft Afrika toch wel haar droomland.

Wat betreft Oostenrijk zit het ook wel goed. Catelijne is een echte natuurliefhebber, gaat graag
mountainbiken en vindt het heerlijk dat je makkelijk rust kunt vinden in Oostenrijk. Oostenrijkers
zijn ook was minder gestresst en staan meer ontspannen in het leven. Het is als buitenlander niet
altijd makkelijk om aansluiting te vinden, maar met schoolgaande kinderen gaat dat wel
makkelijker.

Tot slot laat ze me haar prachtige tuin zien, want tuinieren in haar vrije tijd vindt ze ook heerlijk.

Ik dank haar voor de gastvrijheid en de heerlijke tompouce en het open en eerlijke gesprek.

Je kunt Catelijne ook vinden in de Oostenrijk gids op onze website.

Dit artikel met meer fotos op de site >
Praktijk Dr. van Luijck

 

Vacatures bestuur NlV Wenen
De Nederlandse vereniging in Wenen bestaat in 2023 alweer 50 jaar.

In de loop der jaren hebben verschillende keren veranderingen binnen het bestuur plaats
gevonden. Een teken dat de vereniging constant in beweging is.

Een aantal van onze bestuursleden zijn inmiddels 4 of 5 jaren actief en vinden dat het tijd wordt
om hun verantwoordelijkheden over te dragen aan een volgende generatie.

Daarom zijn we op zoek naar:

1. Secretaris
Deze taak bestaat voornamelijk uit:

Het notuleren van de meetings
Het afhandelen van correspondentie
Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vereniging
Plannen van meetings en vaststellen van de agenda
Ondersteunen van taken van de voorzitter bij zijn afwezigheid

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Petra Jongmans: tel: +4366488232269 / secretaris@nlvwenen.at of
Michael de Jongste: tel: +436766254757 / voorzitter@nlvwenen.at

 

2. Sponsoring
Deze taak bestaat voornamelijk uit:

Het zoeken naar sponsoren
Actief ondersteunen van de taken van de andere bestuursleden
Het onderhouden van bestaande contacten en uitbreiden van ons netwerk
Meehelpen met de voorbereiding van het 50 jarig jubileum
Nauw samenwerken met onze activiteiten coordinator

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Valkhof tel: +436641903473 / sponsor@nlvwenen.at of
Michael de Jongste: tel: +436766254757 / voorzitter@nlvwenen.at

 

3. Webdesigner
Deze taak bestaat voornamelijk uit:

Het onderhouden en verder ontwikkelen van onze website
Het up to date houden van onze facebook pagina
Het coördineren, opstellen en uitsturen van onze nieuwsbrief
Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vereniging

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Hans Roodbergen: tel: +4367761600217 / hans@nlvwenen.at of
Michael de Jongste: tel: +436766254757 / voorzitter@nlvwenen.at

 

Met belangstelling zien we uw kandidaatstelling tegemoet!

Dit artikel op de site

 

Uit de oude doos - Aktiviteiten

  

Nederlandse Stamtafel Wenen 2 september

Ook de Nederlandse Stamtafel in Pointers is weer
van start gegaan.

Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 19:00 uur
een gezellig avondje met mede Nederlanders, of
mensen met affiniteit tot Nederland(ers), in Pointers.
Onder het genot van een drankje (bijvoorbeeld
Heineken of een dropshot), kun je gewoon in je
moerstaal weer ff bijkletsen.

NLV Link  -     Facebook

 

Treffen bij Strozzi 7 september
Na een wat langere noodgedwongen pause komen de oudere jongeren elke eerste woensdag
van de maand om 16:00 uur weer bij elkaar in Café Strozzi om de laatste stand van zaken in de
wereld te bespreken. Natuurlijk ook de belangrijke zaken zoals verjaardagen!
Bitterballen zijn vanzelfsprekend aanwezig en voor de liefhebber Jenever!

NlV Link     -      Cafe Restaurant Strozzi

Weinlese (druivenplukken) in Stammersdorf oktober
De traditionele Weinlese (druivenplukken) in
Stammersdorf wordt ook dit jaar weer
georganiseerd door Albert Pappenheim. Ze zal
plaatsvinden in de 2e helft van oktober.

Geïnteresseerden worden verzocht om zich
voor eind september bij Albert te melden.

Aanmelden E-Mail 

Terugblik druivenplukken 2021 

 

 

 

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.

This email was sent to hansel@chello.at
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
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