Nieuwsbrief 2 – maart-april 2019

Zaterdag 27 april 2019: Koningsdag
Ter ere van Koningsdag nodigt de VNB u graag uit om deze middag samen te beleven.
Voor de kinderen worden oer-hollandse spelletjes georganiseerd zoals: koekhappen, sjoelen,
spijkerpoepen, zaklopen enz.
Naast een mooi feest is er uiteraard ook aan de inwendige mens gedacht.
Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
15.00–16.30 uur: spelletjes voor de kids
16.30–17.30 uur: Happy hour met o.a. oranjebitter en bitterballen.
Deze middag is uiteraard gratis voor VNB leden, aanmelden is niet nodig.
Voor niet-leden vragen we een bijdrage van CHF 20.- p.p. (mits aanmelding bij Katarina Van
Den Steen, per email katarina@nederlandbazel.ch)
Let wel op, er is een nieuwe locatie:
Park im Grünen (voorheen Grün 80)
Restaurant Seegarten

Rheinstrasse 6
4142 Münchenstein

Park im Grünen is te bereiken:
Met openbaar vervoer: tram 10, bus 60 of 63, uitstappen bij halte Neuewelt
Met de auto: vanaf de autosnelweg A2 of H18 uitrit Münchenstein, naar ca. 150 m rechts
afslaan.
Voor het restaurant kunt u betaald parkeren (de eerste 2 uur zijn gratis).
Bij het restaurant is er een grote vijver. De VNB stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen.
Tot ziens!

Verkiezingen Europees Parlement
Van 23 tot 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) stemmen EU-burgers voor het volgende
Europees Parlement. Het is het moment om uw stem te laten horen.
Door te stemmen bij de Europese verkiezingen mogen burgers de 705 leden kiezen die ons tot
2024 in de EU vertegenwoordigen. Er worden 29 Nederlandse EP-leden gekozen (3 meer dan
de huidige 26 leden).

Permanente registratie voor kiezers buiten
Nederland
Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer
u dan eenmalig. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van
de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post.
U registreert zich eenvoudig met het formulier.

Nieuw: login voor leden op VNB website
Zoals op de jaarvergadering van 8 februari j.l. gecommuniceerd, heeft het VNB-bestuur besloten
om m.b.t. het privacybeleid (te lezen op www.nederlandbazel.ch) voortaan de notulen van de
jaarvergaderingen, de jaarverslagen en de foto's van VNB-activiteiten alleen voor VNB-leden
toegankelijk te maken. Deze informatie kunt u vinden op onze website onder het menupunt
'thuis' / 'login voor VNB-leden' De logingegevens staan jaarlijks op uw contributiefactuur.

Afgezegd: REGA Rondleiding 25 mei 2019
Wegens internationale veiligheidsmaatregelen op het grondgebied van de EuroAirport Basel,
opgelegd door de franse douane en gendarmerie, gaat de REGA rondleiding niet door.

Vooraankondiging:
Vaderdagbrunch zondag 2 juni 2019
Klushof Koellreuter, Klusstrasse 191 - 4147 Aesch
Save the date! Meer info volgt in de komende nieuwsbrief…

Zaterdag 28 september 2019: Oranjenacht
Organisatie: Verein Oranje Nacht in Luzern, Messe Luzern (Allmend)
De VNB organiseert een bus heen en terug, voor zowel leden als niet-leden.
Vertrek uit Bazel 13:15 busparkeerplaats Gartenstrasse
Terugreis vanaf de Messe Luzern om 24:00
De retourprijs voor VNB leden is CHF 30 / voor niet leden CHF 45. *
Er is plaats voor 50 personen, dus wees er snel bij.
Bij voldoende animo wordt er een 2e bus geregeld.
Meer details over evtl. extra op- en uitstapplaats(en) in Bazel
worden in de volgende nieuwsbrief bekendgemaakt.
Aanmelden voor het vervoer kan al per e-mail aan karin@nederlandbazel.ch.
o.v.v. voor- en achternamen van de reizigers + adresgegevens van degene die reserveert &
betaalt. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met de bankgegevens en referentie van de VNB.

Pas na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief, en wordt per e-mail aan u
bevestigd.
Concerttickets worden door iedereen zelf georganiseerd.

* Dit bedrag is berekend o.b.v. een volle bus en kan daarom niet worden terugbetaald indien u onverhoopt toch
niet mee kunt. De VNB behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling de bus te annuleren. Uw geld
ontvangt u in dat geval terug.

Impressie zaterdag 23 maart 2019:
rondleiding scheepvaartmuseum
Een 20-tal leden verzamelde zich om bij prachtig lenteweer een kijkje te nemen in de
geschiedenis van de Zwitserse rivier- en zeevaart, over het reilen en zeilen in de haven en over
de scheepvaart in het algemeen. In 2 groepen verdeeld werd afwisselend het
scheepvaartmuseum met scheepssimulator en de silotoren bezocht. Wàt een uitzicht…
Voor de fotoimpressies benodigt u de login voor leden, (zoals eerder vermeld in deze
nieuwsbrief) te vinden op uw jaarlijkse contributiefactuur.

Op de VNB agenda:
Noteert u ook even onderstaande data?
za 28 april: koningsdag

zo 2 juni: vaderdagbrunch
do 20 juni: haringeten
zo 18 augustus: BBQ in Wallbach
za 14 september: Foodtrail Liestal
di 24 september: rondleiding met acteurs door Bazel
za 28 september: VNB busrit naar oranjenacht in Luzern
zo 20 oktober: herfstwandeling
za 23 november: sinterklaasfeest
za 30 november: Indonesische avond

Cultuuragenda
Tentoonstelling: Internationale Ostereier-Ausstellung (20-jarig jubileum)
Za 6 apr 10:00-18:00 + Zo 7 apr 10:30-17:30 in Schloss Greifensee. zie brochure
Met o.a. een collectie handbeschilderde eieren van VNB-lid Wilma Noy

Concert: Candy Dulfer
Do 9 mei 20:00 Kulturfabrik Kofmehl Solothurn
Vr 10 mei 20:00 Kaufleuten, Zürich
Wo 30 okt 20:00 Bierhübeli, Bern
Concert: Herman van Veen
Vr 10 mei 19:30 Theatersaal National, Bern
Za 11 mei 19:30 Volkshaus Zürich
Concert: Andre Rieu
Za 18 mei 20:00 Hallenstadion Zürich

Concert: Oranjenacht: Van Dik Hout, Leonie Meijer, Nick & Simon, Marco Borsato
Za 28 sept 16:00-23:30 (zaal open: 14:30) Messe Luzern (Allmend)
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