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Beste landgenoten,
 

Hopelijk is iedereen de feestdagen goed doorgekomen.
“Feestdagen“ tussen aanhalingstekens, want een echt
feest was het niet. 

Nogmaals vraag ik iedereen om rond te kijken of er geen
eenzaamheid ontstaat. Het bestrijden van de pandemie
duurt veel langer, het inenten komt  slechts langzaam op
gang, er is inmiddels een veelvoud aan mutaties die het
nog urgenter maken, etc, etc. 

Ja, corona duurt langer dan gedacht en verwacht,
hetgeen resulteert in meer zorgen en spanning...
Daarom graag alert blijven en indien nodig contact
opnemen met de ambassade of met ons!

Vooruit kijkende betekent dit, dat we onder de huidige
omstandigheden,  de reconnect borrel in Q1 niet kunnen
organiseren. Hopelijk ontstaan er niet nog meer hobbels
op onze weg. We houden jullie op de hoogte.

Voor de algemene ledenvergadering (ALV) hebben we
dezelfde uitdaging als vorig jaar. We kunnen  in overleg
met de LPD (Landes Polizei Direktion) wederom
dezelfde uitzonderingsweg bewandelen. Maar het
vergroot de afstand tussen de leden en het bestuur
alleen maar meer en dat willen we niet.

Vorig jaar hebben we geprobeerd de vergadering via een
videoconferentie te organiseren, maar de tijd was te kort
om e.e.a. goed voor te bereiden.
Dit jaar hebben we meer tijd en we hebben onderzocht
welke mogelijkheden er zijn, die aan onze eisen voldoen.
Inmiddels hebben we diverse testen gedaan met een
positief resultaat.
We hebben ook een test met het bestuur uitgevoerd,
eveneens met een positief resultaat.

Met dank aan onze
sponsoren

We willen nu een grotere test uitvoeren en daarvoor ben ik op zoek naar 20 leden die ons willen
helpen met deze uitgebreide test. Het kost slechts 30 minuutjes op een avond in de tweede of derde
week van februari. De test kan worden uitgevoerd met PC, Mac, Tablet of Smartphone. 
Het doel is dat we alle leden de mogelijkheid willen geven deel te nemen aan de jaarvergadering in
maart, ongeacht wat de status is mbt Corona, of bv wegens slecht weer, gezondheid en ongeacht
waar u bent.

Dus... 

GEZOCHT:  20  TESTERS voor ca 30 minuten.        

Voor vragen en aanmelden van mee doen kunt u met mij contact opnemen, Mijn Email en
telefoonnummer staan onderaan in deze nieuwsbrief.

We werken ook aan een (virtuele) activiteit voor na afloop van de jaarvergadering. Ideeën zijn van
harte welkom.

Ook nog wat andere activiteiten staan op ons lijstje, maar we zijn natuurlijk afhankelijk van wat kan en
mag. Hulp en ideeën zijn ook hier natuurlijk altijd van harte welkom.

Als laatste punt wil ik u informeren dat ik mijn rol als voorzitter graag zou willen overdragen. Het is m.i.
goed om na vele mooie jaren een nieuwe voorzitter te vinden voor de vereniging. Het is een leuke en
interessante rol en neemt niet veel tijd. Bovendien staat er een prima team om de introductie soepel te
maken. Voor vragen kunt u bij alle bestuursleden terecht. Geïnteresseerd? Aanmelden graag bij
Michael, onze secretaris.

Ik hoop velen van u te zien op de jaarvergadering, ervan uitgaande dat we de virtuele/digitale
oplossing kunnen gebruiken.

Henk Overbeeke
+43 699 1923 6054
 

Stichting Goed

De activiteiten van de Stichting GOED nemen gestadig
toe en daarmee groeide het werk boven hun hoofd uit.
Het is dan ook goed te zien dat het bestuur uitgegroeid is
van 3 naar 6 personen. Beneden kunt u het jaaroverzicht
van de activiteiten die GOED onder haar hoede heeft
alsmede hun laatste nieuwsbrief mbt de verkiezingen en
Corona downloaden.

Uitdaging blijft de financiële zijde en dit jaar zal er focus
zijn om meer sponsoren te vinden die bereid zijn de
stichting financieel te ondersteunen. Details vind u in het
jaarverslag.
 
Het is goed om te zien dat er structuur komt in wat de key topics van Nederlanders in het
buitenland zijn en dat er goede contacten zijn en meer komen in het Haagse om deze punten te
adresseren.
 
De nieuwsbrief is het communicatie kanaal maar mocht u vragen hebben dan kunt u met mij of
met GOED direct contact opnemen.

Afsluitend met een persoonlijke note, ik ben er van overtuigd dat GOED goed werk doet en
financiële steun is hard nodig daar nu veel privaat door het bestuur betaald wordt. Helpt u ook,
word donateur… elk bedrag is zeer welkom.

Henk
 

Donwload Jaaroverzicht 2020 Stichting Goed of lees het online

Laatste Nieuwsbrief Stichting GOED betreft een speciale stemwijzer voor NLers buiten NL en
een brandbrief i.v.m. Corona
Download deze Nieuwsbrief of bekijk online

Bewijs van in Leven / Attestatie de Vita

Bij diegenen die een pensioen uit Nederland
ontvangen, van een pensioenfonds of van de
Sociale Verzekerings Bank (SVB), wordt minstens 1
keer per jaar een zogenaamd “Bewijs van in Leven
zijn” gevraagd. De meeste pensioenverzekeraars
hebben daarvoor hun eigen formulieren ontwikkeld
die men moet invullen en laten ondertekenen door
een bevoegde instantie. Sommigen gaan daarvoor
naar een notaris en betalen daarvoor, weer anderen
laten het door de Bezirkshauptmanschaft of de
Polizei doen. Vaak gratis of tegen geringe lége
kosten.

Voor gepensioneerden in en rond Wenen is ook de ambassade aan de Opernring 5, een
mogelijkheid. Wel even van te voren een afspraak maken. Alle informatie vindt u op deze
pagina: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/oostenrijk/over-ons/ambassade-in-wenen

Wilt u een (internationale) Attestatie de Vita door de Ambassade laten opstellen, dan kan dat
natuurlijk ook maar daar zijn dan wel kosten aan verbonden. Als het een formulier van een
pensioenverzekeraar is welke alleen maar ondertekend en gestempeld dient te worden dan is
dat dit jaar (2021) nog steeds gratis. En bij deze gratis service krijgt u ook nog een lach van de
vriendelijke dame achter de balie.
 

Vraag & Aanbod

Sinds kort kunt u bij ons een virtueel prikbord  vinden waar vraag en aanbod op kan worden
geplaatst. Alles kan hierop geplaatst worden zolang het gaat om non-commerciële zaken.
Wilt u wel eens op een kat passen of bijles geven?
Heeft u Nederlandse boeken te ruilen of verkopen? Zoekt u iemand om Nederlands/Duits mee
te spreken? Of zoekt u iemand die kan helpen met het halen van boodschappen? Het mag er
allemaal op!

Vraag & Aanbod
 

 Een Weense detective van Nederlandse bodem 

Vijftig jaar geleden maakte Hasko van Dalen tijdens zijn verblijf in Oostenrijk de eerste
aantekeningen voor een detective, daarna verdwenen ze jarenlang in een verhuisdoos. Nu,
vijftig jaar later, zijn ze uitgewerkt in een verhaal van de Weense privédetective Otto Klein. ‘Het
bedrog met de Amethyst’ is een avontuur vol list en bedrog. Én een vleugje romantiek. Op een
kort intermezzo in Innsbruck na speelt het zich af in Wenen. 

Het begint als Ulrika Berger aan Otto Klein vraagt
haar vriend Markus Meyer op te sporen. Zij vertelt
een fantastisch verhaal over een kostbaar
scheepsmodel dat Markus gebouwd heeft voor een
Amerikaanse politicus en waarin drugs verstopt
zouden zitten. Ulrika’s relaas roept veel vragen op
bij Otto Klein. Want waar is Markus na de aanslag
op zijn auto? Wie zijn de mannen die haar
voortdurend achtervolgen? En is zij zelf wel
helemaal te vertrouwen? 

Op zoek naar antwoorden duikt Otto Klein in de
Weense onderwereld van smokkelaars en
witwassen. Hij krijgt te maken met een moord in de
Rotenturmstrasse en een explosie in de
Geusaugasse in het derde bezirk waarbij doden

vallen. Maar er zit ook de romantiek in van de worsteling met zijn gevoelens voor Ulrika en een
nieuwe ontluikende relatie Gaby Stubel, medewerkster van een veilinghuis. Dat alles tegen de
achtergrond van beelden die het zomerse Wenen haar bekoring geven: winkelend publiek in de
Kärntnerstrasse, toeristen bij Schönbrunn, druk bevolkte restaurants, gezellige terrassen vol
vrolijk pratende mensen, deftig geklede theaterbezoekers, stapvoets rijdende koetsjes en de
serene rust van zich in de schemering koesterende historische gebouwen. Ook andere
bekende (Piaristengasse) en minder bekende plekken van Wenen (Siebenhirten) passeren de
revue.

In de loop van het verhaal blijkt dat alles anders in elkaar zit dan het lijkt. Het bedrog
is geraffineerder dan Otto zich ooit had kunnen voorstellen. Met een spannende apotheose te
midden van heel kunstbedrijvend Wenen. 

Uitgebreide info op de Site

‘Het bedrog met de Amethyst’ is in Oostenrijk online te bestellen via Amazon Het bedrog met de
Amethyst: Het verhaal van een Weense privédetective: Amazon.de: Dalen, Hasko van:
Fremdsprachige Bücher: Bekijken/Bestellen
 

 

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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