Nieuwsbrief 1 – januari-februari 2019

Beste VNB-leden!
De VNB hoopt dat u het nieuwe jaar goed bent gestart. Zie hier: de eerste elektronische VNB nieuwsbrief! Hier
vindt u de aankondigingen van aktiviteiten en evenementen. Wij wensen u alvast veel plezier bij deze
kennismaking en zien ernaar uit u binnenkort op (een van) onze aktiviteiten te begroeten.
Met hartelijke groet
Het VNB-bestuur

Vrijdag 8 februari 2019:
Algemene Ledenvergadering

De 98ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederland Bazel vindt plaats op
vrijdag 8 februari 2019 in de Igelsaal bij het Kannenfeldpark, Strassburgerallee 18 in Bazel.

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de agenda.

I.v.m. de inkoop verzoeken wij u vriendelijk zich uiterlijk
aan te melden tot en met maandag 4 februari 2019 bij:
Karin Bourgnon per email: karin@nederlandbazel.ch of tel. 061 321 74 16.
Locatie: De Igelsaal is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Met tramlijn 3, uitstappen bij de halte
Strassburgerallee. Met tramlijn 1, buslijn 31, 36, 38 of 50, uitstappen bij de halte Kannenfeldplatz. U loopt de
Strassburgerallee in. De zaal bevindt zich onder het politieburo. Via de trap naast het politieburo gaat u naar
beneden en bereikt de zaal.

Zaterdag 23 maart 2019:
Rondleiding scheepvaartmuseum + scheepssimulator

Op zaterdag 23 maart organiseert de VNB een rondleiding in het Nederlands bij de haven van Bazel. Na een
korte presentatie over het reilen en zeilen in de haven en over de scheepvaart in het algemeen, beklimmen we
naar de Siloturm voor het uitzicht over de haven en de Vogezen, de Jura en het Zwarte Woud ..
Hierna volgt een bezoek aan het scheepvaartmuseum, waar verschillende scheepsmodellen tentoongesteld
staan. De waaghalzen kunnen oefenen op de scheepssimulator om de schepen veilig de haven uit te varen.
Na de rondleiding is er gelegenheid wat te gaan drinken bij de Sandoase (op eigen kosten).
Aanmelden tot uiterlijk 15 maart bij Louise Prins per e-mail: louise@nederlandbazel.ch, of telefoon/sms
op 076 51 80 272.
Er is plaats voor 25 deelnemers.
Bij grote interesse organiseren we eventueel een 2e rondleiding.
Kinderen kunnen alleen onder begeleiding van een volwassene deelnemen.
Verzamelen om 10.00 uur bij 'Verkehrsdrehscheibe Schweiz' aan de Westquaistrasse 2, 4057 Basel.
Kosten: CHF 15 voor leden / CHF 35 voor niet-leden.
Bereikbaar met tram 8.

www.verkehrsdrehscheibe.ch/bildergalerien

Op de VNB agenda:
Naast tal van activiteiten die nog in planning zijn en op de algemene ledenvergadering zullen voorgesteld
worden, kunt u enkele data alvast noteren:
vr 8 februari: algemene ledenvergadering
za 23 maart: rondleiding scheepvaartmuseum Bazel
za 28 april: koningsdag
april/mei: bezoek REGA
12 mei: moederdagbrunch
do 20 juni: haringeten
augustus: BBQ in Wallbach
14 september: Foodtrail Liestal
oktober: herfstwandeling
oktober/november: rondleiding met acteurs door Bazel
november: sinterklaasfeest

Cultuuragenda
Theatergruppe Hochwald: "Drei Männer im Schnee" *
Hochwald Mehrzweckgebäude Hobelträff
25-26.01.2019 om 20.00 uur
27.01.2019 om 15.00 uur
30.01.2019 om 20.00 uur
01.-02.02.2019 om 20.00 uur
*in de bijrol o.a. Katarina Van Den Steen
www.theaterhochwald.ch/aktuelles-stueck

Herman van Veen
Bern, Theater National 7.5.2019
Zürich, Volkshaus 11.5.2019
www.ticketcorner.ch

André Rieu
Zaterdag 18.5.2019 om 20.00 uur
Hallenstadion Zürich
www.ticketcorner.ch
Kunst Museum Winterthur
Tentoonstelling "Dutch Mountains"
Vom holländischen Flachland in die Alpen
7.7. 2018 tot 20.1.2019
www.kmw.ch

Candy Dulfer
Kulturfabrik Kofmehl Solothurn
19.5.2019 om 20.00 uur
www.ticketcorner.ch

Nederlandse Ambassade te Bern

Nederlands Consulaat (H) Bazel
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