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Van de voorzitter 
 
Lieve, beste leden van de Nederlandse vereniging in Wenen, 
 
Als eerste ga ik natuurlijk terug naar onze mooiste activiteit,
het Sint Nicolaas feest. Wat was dit weer prachtig. Meer dan
50 kinderen en meer dan 50 ouders. Al die bij aanvang
nerveuze en dan later die lachende en fonkelende
oogjes. Prachtig! 
 
Met dank aan Falkensteiner en aan HEMA. Zonder hen
hadden we dit niet zo kunnen vieren. Maar natuurlijk ook
dank aan een fantastisch bestuur die dit zo professioneel
georganiseerd heeft. 
Helaas heeft het hotel aangegeven dat de ruimte voor
volgend jaar in deze vorm niet meer beschikbaar is, en dus
moeten we naar een nieuwe ruimte op zoek. 
 
Hans heeft een mooie oplossing voor de foto´s gemaakt en
wel zodanig dat de foto's gecontroleerd gedeeld kunnen
worden. We overschrijden de data wet dus niet. Mocht dit
gewaardeerd worden dan gaan we dit op meerdere
bijeenkomsten toepassen. Hans, met dank!! 
 
De eerst komende activiteit is de nieuwjaarsborrel op 11
januari. De uitnodiging is in deze nieuwsbrief bijgesloten. Een
van de sponsors, die van de oranje petit four, is Loes
van Enoo, van de bekende patisserie in Auhof. Wij hebben
haar geïnterviewd en de samenvatting kunt u lezen in de
nieuwsbrief van januari. 
 
Het bestuur borrelt nog van ideeën, bv in februari boerenkool
eten in Strozzi of om iets met de Belgen te doen of nog iets
met gin of wijn proeven te plannen…..of bekijken hoe we
samen met Graz de Tirolers verbonden krijgen….ideeën en
hulp zijn van harte welkom! 
 
Als laatste activiteit van dit jaar hebben we onze
ambassadeur gesproken. Een samenvatting is bijgesloten.
Helaas heeft hij ons laten weten dat hij ons midden 2019
gaat verlaten ☹ ☹ Zeer jammer, we hopen dat we een
goede opvolger krijgen. 
 
Het punt dat mij het meeste is blijven hangen van ons
gesprek is rond de steeds ouder wordende groep van
Nederlanders in Oostenrijk, en wat wij als vereniging kunnen
doen om eenzaamheid in deze groep te voorkomen. Een
thema dat ik graag op de agenda voor de komende jaren zet. 
 
Namens het bestuur dank aan alle vrijwilligers en wij wensen
iedereen een heel fijne kerst en een mooi maar vooral
gezond 2019 toe. Ik hoop velen te treffen op de
nieuwjaarsborrel op 11 januari, dan wel op één van de
andere activiteiten die we volgend jaar zullen organiseren. 
 
Henk Overbeeke

 
Met dank aan 

onze sponsoren 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

In deze nieuwsbrief vind u:

Voorwoord Voorzitter
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2019
In gesprek met: Marco Hennis

                                                          
Nieuwjaarsreceptie 2019
 
De Nederlandse Vereniging in Wenen nodigt u/je uit voor een
gezellige nieuwjaars-borrel! 
 
Datum:  11 Januari, 2019 
Tijd:       vanaf 19:00 tot ca 23:00 
Lokatie: Imperial Riding School Renaissance Vienna hotel 
               Ungargasse 60, 1030 Wien 
 

 
 
Wij hebben een aantal fijne sponsoren bereidt gevonden om deze borrel gezellig aan te kleden met
drankjes en hapjes. Zo wordt u bij de entree door het Renaissance Hotel een glaasje sekt
aangeboden, hebben we apfelstrudel van Frisch & Frost, (oranje) petit four van
Herwig Gasser (Auhof) en natuurlijk ontbreken de bitterballen niet. 
 
We hopen velen van u te zien en stellen het i.v.m. de voorbereiding op prijs indien u ons kan laten
weten of u komt en met hoeveel. 
 
Aanmelden: activiteiten@nlvwenen.at 
 
Leden van 80 jaar en ouder worden gevraagd Henk Overbeeke te bellen 
(0699 1923 6054) 
 
Hopelijk tot dan!! 
 
Het Bestuur NLV Wenen 
 
PS.1 Indien gewenst kan men in het restaurant iets eten. Dit wel voor eigen kosten. Graag
hebben wij een indicatie van het aantal mensen dat iets wil eten zodat we dit kunnen plannen. 
  
PS.2 Het welkomstglaasje sekt is voor rekening van het hotel, het tweede drankje betalen wij als
vereniging. Verdere drankjes zijn voor eigen rekening. 
 

 
 

   

 

In gesprek met: Marco Hennis
Ambassadeur van Nederland in Oostenrijk.

Introductie:

Geboren te Haarlem op 1 februari 1955. De heer Hennis is de middelste uit een gezin
van drie zonen.

Na de middelbare school was zijn grootste wens om arts te worden maar werd voor de
opleiding medicijnen uitgeloot. Naar aanleiding daarvan heeft hij toen gekozen voor de
studie ‘Sociale & Organisatie Psychologie’ aan de universiteit van Leiden. Deze studie
sloot hij af in 1981.

Vanaf 1983 begon zijn loopbaan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voordat hij
aantrad als Ambassadeur in Oostenrijk (2015) is hij werkzaam geweest in verschillende
functies in verschillende steden in de wereld zoals, Islamabad, Belgrado, Den Haag,
Brussel, Parijs, Sarajevo, Kabul en in Istanbul.

In 2008 werd hij Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin (tot mei
2013) en vervolgens Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning. In deze
functie heeft hij volgens krantenartikelen uit die tijd kunnen bijdragen aan een soepel
verlopen troonswisseling in 2013 en de modernisering van het Hof.

Sinds juli 2015 bekleedt de heer Hennis de functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur te Wenen en Permanent Vertegenwoordiger bij IAEA en VN.

Dat zijn de wapenfeiten, maar wat voor karakter gaat er schuil achter deze persoon…

Hij omschrijft zichzelf als duidelijk, aanwezig, ongeduldig, bescheiden, verbindend,
geïnteresseerd in de mens en direct. Op de vraag hoe zijn moeder hem zou omschrijven
antwoordt hij met ‘ongeduldig, soms slordig maar ook vriendelijk en hartelijk’.

In welk opzicht Nederland en Oostenrijk van elkaar verschillen antwoordt hij liever naar
overeenkomsten te zoeken dan naar verschillen. ‘Nederland en Oostenrijk verschillen in
geschiedenis, ligging en mentaliteit.’

‘Beide landen zijn middelgroot, worden beide gekenmerkt door ondernemingszin, het
duidelijke zoeken naar kansen; en beide zijn ook een beetje belerend van aard. Maar
het blijft moeilijk landen met elkaar te vergelijken.’ Nogmaals, hij doet het ook niet omdat
het niets brengt.

De drijfveer om iedere morgen weer aan de slag te gaan is de vrijheid die hij ervaart en
zoekt in zijn werk, uiteraard binnen de grenzen van een ambtelijke en
vertegenwoordigende functie. Hij voegt hieraan toe dat hij in zijn positie als
ambassadeur graag trouw wil blijven aan eigen opvattingen en een open oor en oog
voor zijn omgeving wil hebben. ‘Belangrijk in deze functie is een positieve en
optimistische inborst.’ Hij is blij dat hij daarover beschikt.

Terugkijkend op zijn carrière tot nu toe kan en wil hij niet zeggen wat het mooiste
moment is geweest. ‘Er zijn vele mooie momenten geweest maar ook angstige in een
gewelddadig Kabul.’ Het benoemen van de mooiste of moeilijkste momenten ligt niet zo
in zijn aard, hij vindt dat daarmee het werk al gauw beperkt tot een show van
hoogtepunten. Het leidt af van het interessante en normale van iedere dag. In dat laatste
kunnen veel mensen zich gemakkelijker herkennen. Niet zo zeer in exotische hoogte- en
dieptepunten.

In de zomer van 2019 gaat hij Oostenrijk weer verlaten voor een volgende functie. Zijn
voorkeur gaat uit naar een post binnen Europa. Wat hij het meest gaat missen van zijn
verblijf in Wenen is de Musikverein. Als diplomaat heeft hij gratis toegang tot deze
prachtige concertzaal. Hij heeft daar dan ook zo vaak als zijn drukke agenda het
toestond gebruik van gemaakt.

Op de vraag wat hij de Nederlandse vereniging wil meegeven is zijn antwoord dat hij
zou wensen dat de vereniging extra aandacht schenkt aan de “oudere” Nederlanders in
Wenen, die niet aktief zijn op het internet en dreigen te vereenzamen. Daar ligt volgens
ondergetekende een taak voor ons allen en zouden eens goed moeten nadenken hoe
we daar inhoud aan kunnen geven.

We bedanken de heer Hennis voor dit interview en wensen hem alvast namens de
Nederlanders in Wenen veel succes op zijn volgende post.

 

 

 

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: http://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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