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Beste leden van de Nederlandse
Vereniging Wenen,
 

De laatste juni dagen waren toch bijzonder. Niet alleen
vanwege het uitzonderlijk mooie en warme weer, maar
vooral vanwege het staatsbezoek van onze koninklijke
familie.
In deze nieuwsbrief een kort verslag.

Enige weken geleden had ik het genoegen een gesprek
te voeren met onze ambassadeur, verderop in deze
nieuwsbrief, maar ook op onze website, kunt u de
volledige inhoud van dit gesprek lezen.

Namens het bestuur,

Michael de Jongste

Met dank aan  
onze sponsoren

Staatsbezoek Koning en Koningin aan Oostenrijk,
Enige tijd geleden kon iedereen, die daartoe behoefte had, zich aanmelden om op 28 juni het
koninklijk paar te bezoeken op de residentie. Om alles in goede banen te leiden kregen
diegenen, die zich hadden aangemeld midden juni bericht of ze ingeloot of uitgeloot waren.

Ik was de gelukkige die ingeloot was en zodoende waren we op deze dag in de tuin van de
residentie om koning Willem-Alexander en koningin Maxima te ontmoeten.

Iedere aanwezige (naar schatting waren het meer dan 200 gasten) werd kort voorgesteld en
daarna kon men de koning en koningin met een handdruk of een kort knikje begroeten.
Nadat dit alles had plaatsgevonden kwam het koningspaar in de tuin en maakte een praatje met
verschillende aanwezigen.

De tuin was voorzien met een grote tent, zodat in geval van regen niemand nat hoefde worden
en vanuit Nederland waren een aantal mensen meegekomen om voor hapjes en drankjes te
zorgen. Zeer welkom ook vanwege de extreme hitte.

Aan het eind van de bijeenkomst, hield onze ambassadeur Aldrik Gierveld een speech en
daarna zong iedereen het eerste couplet van het Wilhelmus. De zeer geslaagde middag werd
afgesloten met een korte toespraak van de koning.

Wij waren de gelukkigen, die 's avonds ook waren uitgenodigd voor een concert van
het „Nederlands kamerkoor“ in het Wiener Konzerthaus. Dit was een uitnodiging van Nederland
voor de Bundespräsident Alexander van de Bellen, ter gelegenheid van het staatsbezoek. Ook
hier was alles perfect georganiseerd. Het kamerorkest zong zowel het Oostenrijks als ook
het Nederlands volkslied. Daarna volgde een indrukwekkend optreden met zang en beeld. Na
afloop wederom hapjes en drankjes. Het koningspaar mengde zich nog onder de aanwezigen en
maakte met een aantal nog een praatje. Om 22 uur was alles voorbij. De volgende dag stond
nog een bezoek aan Graz op het programma. Daarna weer terug naar Nederland.

Een groot compliment moet worden gemaakt naar onze ambassadeur Aldrik Gierveld, zijn vrouw
Saskia en hun team. Het was een lange voorbereiding om dit gebeuren in goede banen te
leiden. Alles was werkelijk in de puntjes verzorgd en verliep gesmeerd. Kortom: een zeer
geslaagd staatsbezoek!

Misschien ook nog vermeldingswaard: ik werd onlangs benaderd door Servus TV, die opnames
wilde maken over het op komst zijnde staatsbezoek en hoe we als Nederlanders daar tegenover
staan.
Op maandagochtend hebben ze bij ons thuis ca. 1,5 uur gefilmd en 's avonds werd het op TV
getoond (Servus am Abend). Slechts een paar minuten, maar toch weer een gelegenheid om
wat reclame voor de Nederlandse Vereniging te maken.

Dit artikel met meer fotos op de site >

In gesprek met... Aldrik Gierveld
... onze Ambassadeur in Oostenrijk

Geboren in Wierden (Twente) op 6 maart 1963. Getrouwd
met Saskia Hofgen. Ze hebben twee kinderen, David en
Julia. Na zijn middelbare schooltijd besloot hij in Amsterdam
politicologie te gaan studeren omdat hij journalist wilde
worden.

Na zijn afstuderen wachtte de militaire dienst. Het was wel
even wennen na vier jaar studentenleven. Hij moest vroeg
op om in Den Haag te komen. Hij zwaaide eind 1987 af als
reserve-officier en ging ( eveneens in Amsterdam ) verder
met zijn studie rechten, die hij in 1990 afsloot.

Het idee journalist te worden had hij losgelaten. Nu was de
vraag advocaat of diplomaat worden. Inmiddels had hij bij
Buitenlandse Zaken gesolliciteerd. Vanaf 1991 werkte hij
mee aan het veiligheidsbeleid op het ministerie. In die tijd
was de oorlog in het toenmalige Joegoslavië uitgebroken.

Zijn eerste buitenlandplaatsing in 1993 was in Boedapest als handelssecretaris. Hier had hij veel
contact met Nederlandse ondernemers. Vanaf 1996 werkte hij vijf jaar in Den Haag aan integratie
in Europa. Dossiers varieerden van harmonisatie van productnormen op de Europese
binnenmarkt tot institutionele en juridische ontwikkelingen van de Unie zelf.

Verder vonden er andere spannende zaken plaats, zoals het verdrag van Amsterdam in 1997 en
Nice in 2000. De EU werd steeds groter. In 1995 was Oostenrijk al bij de EU gekomen. Het was
de tijd om de EU fit te maken voor de toekomst. Vragen zoals hoeveel commissarissen hebben
we nodig, hoe zit het met het stemrecht, welke verantwoordelijkheden liggen bij de raad etc,
waren belangrijk om de Unie slagvaardig te maken.

In 2001 ging zijn carrière verder in Rome waar hij op de ambassade als hoofd economie werkte.
Vanaf 2004 was hij gedetacheerd bij het secretariaat-generaal van de commissie. In 2006 volgde
een plaatsing op de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de EU als hoofd van de
afdeling milieu en klimaat.

In 2010 terug naar Nederland. Daar werd hij plaatsvervangend directeur bij de directie Verenigde
Naties, mensenrechten en internationale financiële instellingen.

Lees het hele gesprek op de site >

 

Dagtrip Burg Kreuzenstein terugblik
Zaterdag 18 juni was een mooie en zonnige dag om Burg Kreuzenstein te bezoeken. Het ligt ten
noorden van Wenen bij Leobendorf en makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, fiets of auto.
Met groepjes van 20 personen kregen we een rondleiding door deze middeleeuwse burcht.

De geschiedenis van de burcht begint in de 12de eeuw. Door de eeuwen heen is het regelmatig
aangevallen en kapotgeschoten en weer opgebouwd. De vijfde generatie familie Wilczek woont
er nog en van 1 april tot 31 oktober is de burcht open voor groepsbezichtigingen. Helaas mochten
er binnen geen foto’s gemaakt worden. We kregen een kijkje in de diverse delen van de burcht
waaronder de ridderzaal met drinktafels en een authentieke kachel en kast uit 1500; de
slaapkamer met een hemelbed waar men rechtop in sliep; de jachtkamer met vele trofeeën,
wapens en messen aan de muur; de wapenkamer met een van de grootste privéverzamelingen
van Oostenrijkse wapens voor aanvallen of verweer geven, helmen, maliënkolders, harnassen,
zwaarden, lansen, schilden, en paardentuigen. We keken onze ogen uit.
Verder in de kelder zagen we de authentieke keuken met een 7,5 meter lange eikenhouten tafel
waar over de eeuwen heen maaltijden werden voorbereid met allerlei ingenieuze apparaten en
keukenspullen waaronder een spaghetti machine van 300 jaar oud!

De burcht wordt regelmatig gebruikt om films op te nemen. In zeker 20 films van Netflix en
Hollywood figureert de burcht. Op het terras van de “burgtaverne”, bij de ophaalbrug, hebben we
geluncht en van het prachtige uitzicht genoten.

 

Artikel met meer fotos op de site
 

 

Vacatures bij Cheese & More
Vacature 1:
Käsefachkraft / Verkäufer Cheese & More Wien m/w/d 3, 4 oder 5 Tage./Woche

Vacature 2:
Assistant Store Manager Cheese & More by Henri Willig Wien m/w/d

Uitgebreide info op de site

Vacature: Country Manager Oostenrijk
Beste Medelanders,

Onze cliënt is een internationaal administratiekantoor dat bedrijven en ondernemers bijstaat bij
hun internationale expansie, van de eerste opzet tot de lopende lokale administratie en
compliance, en meer. Voor hun eigen uitbreiding naar Oostenrijk zijn we op zoek naar een
Country Manager Oostenrijk in Wenen.

Zij bieden een competitief pakket met uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden.
Flexibele werktijden en veel ruimte voor creativiteit. Start parttime mogelijk.

Meer informatie op onze site: https://www.pape.de/jobs/country-manager-austria-14334

Dimitri van den Oever
Senior Partner

NLV Site Link
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Treffen bij Strozzi 6 juli en 3 augustus
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 6 juli     -      NlV Link 3 augustus      -      Cafe Restaurant Strozzi

Nederlandse Stamtafel Wenen 5 augustus

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

 

 

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 hans@nlvwenen.at
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
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