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Beste leden van de Nederlandse
vereniging in Wenen,
 

Het wordt bijna  een afgezaagd verhaal, maar vanwege 
de corona pandemie zijn we nog steeds niet in staat om
gewoontegetrouw datgene te organiseren met en voor
de vereniging wat we graag zouden willen doen. Hopelijk
dat zoveel mogelijk mensen zich spoedig kunnen laten
inenten.
Inmiddels hebben we geprobeerd een aantal activiteiten
te organiseren, die, ondanks de beperkingen, zeker de
moeite waard zijn. Verderop in deze nieuwsbrief lezen
jullie wat er de komende tijd gepland staat.

U heeft zeker in de kranten gelezen en op het nieuws
gehoord dat er momenteel nog geen duidelijk uitzicht is
wanneer het „normale leven“ weer kan beginnen.  Er
wordt aan tweede helft mei gedacht. Dat betekent dat
men creatief naar mogelijkheden moet zoeken om het
allemaal zo dragelijk mogelijk te maken. Wandelen en
fietsen zijn goede alternatieven. Het is opmerkelijk hoe
sterk het aantal fietsers hier in Wenen is toegenomen
t.o.v. vorig jaar. 

Helaas waren de weersomstandigheden nog niet ideaal
voor een fikse wandeling of fietstocht, maar we weten:
maart roert zijn staart en april doet wat hij wil, dus laten
we hopen dat het nu beter gaat worden!

Misschien ten overvloede wil ik u graag nog
opmerkzaam maken op het volgende:
- Indien er leden zijn , die om welke reden dan ook hulp
nodig hebben, schroom dan niet contact op te nemen
met de ambassade of met ons. We proberen zoveel
mogelijk te helpen, daar waar mogelijk en nodig is.
- Zodra er zich een gelegenheid voordoet, dat we elkaar
weer kunnen ontmoeten, zullen we dat zsm. omzetten in
één of meerdere activiteiten. We houden jullie natuurlijk
op de hoogte middels onze nieuwsbrief, maar bezoek
ook onze website en volg ons op facebook om op de
hoogte te blijven. 

We hopen dat zich snel de gelegenheid voordoet vele
leden weer persoonlijk te kunnen ontmoeten.
Belangrijkste is echter: blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Namens het bestuur,
Michael de Jongste

Met dank aan onze
sponsoren

Boeklezing met Hasko van Dalen, Schrijver van Het Bedrog met de
Amethyst
Wanneer: 27 Mei om 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur
Waar: Zoom (link na aanmelding)
Bijdrage: kosteloos
Aanmelden: tot 26 mei via activiteiten@nlvwenen.at

Op donderdag 27 mei 2021 zal Hasko van Dalen een
boekpresentatie houden voor de leden van de Nederlandse
Vereniging in Wenen. Hij zal een stukje uit zijn boek Het
Bedrog met de Amethyst voorlezen. Daarna mogen vragen
aan hem gesteld worden. Het evenement zal via ZOOM
plaatsvinden. Na aanmelding zult u een link ontvangen
waarmee u zich gemakkelijk bij de online bijeenkomst kan
voegen. We voelen ons erg vereerd en kijken uit naar een spannend evenement!

Over de auteur

Hasko van Dalen (1949) debuteerde in 1966 in het Utrechts Nieuwsblad. Sindsdien schrijft hij
regelmatig verhalen, artikelen, columns en blogs voor kranten, weekbladen, magazines en
internetsites. Meestal over zijn vakgebied (sociale zekerheid en pensioen), zijn passie voor The
Rolling Stones of zijn voetbalclub Feyenoord. Hij is een groot liefhebber van detectives. Het
bedrog met de Amethyst is zijn debuut in het genre. Het verhaal speelt zich af in Oostenrijk, met
name in Wenen, waar Hasko zelf zowel privé als zakelijk regelmatig verbleef.

Samenvatting
“Het begon op een maandagmorgen, op een zonovergoten junidag in Wenen. Gelukkig kan ik
het navertellen.” Met die verzuchting begint privédetective Otto Klein zijn avontuur vol list en
bedrog, en een vleugje romantiek. Als Ulrika Berger hem vraagt haar vriend Markus Meyer op te
sporen, weet Klein nog niet wat hem allemaal te wachten staat. Ulrika vertelt hem een
fantastisch verhaal over een kostbaar scheepsmodel, internationale drugssmokkel en een
corrupte Amerikaanse politicus. 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. Gaandeweg blijkt dat alles anders in elkaar zit dan het
lijkt. Het bedrog is geraffineerder dan Otto zich ooit had kunnen voorstellen.

Fotohoek update

Thema van de maand mei: Bloemen

De Fotohoek!
 

 

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

Nederlandse Vereniging Wenen · . · Vienna . · Austria

https://mailchi.mp/9f748732a58b/nieuwsbrief-nlv-wenen-april-2021?e=331ddbf858
https://www.nlvwenen.at/
https://www.facebook.com/NLVwenen/
https://nevi.nl/
https://www.whatstheprice.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/viese-imperial-riding-school-renaissance-vienna-hotel/
https://www.facebook.com/HEMA.austria/
https://henriwillig.com/de/kasegeschafte/wien/wien/cheese-more-kartnerstrasse/
https://nevi.nl/
https://www.whatstheprice.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/viese-imperial-riding-school-renaissance-vienna-hotel/
https://www.facebook.com/HEMA.austria/
https://henriwillig.com/de/kasegeschafte/wien/wien/cheese-more-kartnerstrasse/
mailto:activiteiten@nlvwenen.at
https://www.nlvwenen.at/extras/fotohoek/
https://www.nlvwenen.at/extras/fotohoek/thema-van-de-maand/
https://www.nlvwenen.at/extras/fotohoek/
https://www.facebook.com/NLVwenen/
https://www.facebook.com/NLVwenen/
https://www.nlvwenen.at/
https://www.nlvwenen.at/
mailto:bestuur@nlvwenen.at
mailto:bestuur@nlvwenen.at
https://www.nlvwenen.at/
mailto:bestuur@nlvwenen.at
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/profile?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858&c=80cc6e5464
mailto:hans@nlvwenen.at
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/about?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858&c=80cc6e5464
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858&c=80cc6e5464
https://nlvwenen.us18.list-manage.com/profile?u=947488887f5cc3725cc44c0bb&id=2c2334e267&e=331ddbf858
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=947488887f5cc3725cc44c0bb&afl=1
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=947488887f5cc3725cc44c0bb&afl=1

