Nieuwsbrief 3 – mei-juni 2019

Zondag 2 Juni 2019 : vaderdag: nog snel aanmelden!
Aanmelden mogelijk tot en met zondag 26 mei 2019!

Boerenbrunch op zondag 2 juni 2019
Begin: 11.00 uur
Locatie: Klushof Koellreuter, Klusstrasse 191, 4147 Aesch www.klushof.ch

Rustieke brunch uit de boerenkeuken

Wat krijgt u geboden:
verschillende soorten brood
verschillende soorten kaas, vleeswaren en worst
spek en chipolata
rösti met roerei
jam, honing en boter
tomaten en komkommer
cornflakes, muesli, yoghurt
melk, jus d’orange
koffie, thee en ovomaltine

Kosten voor leden:
Volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar: CHF 30,Kinderen tot 5 jaar gratis
Kinderen van 5 tot 14 jaar: CHF 15,Kosten voor niet-leden:
Volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar: CHF 51,Kinderen tot 5 jaar gratis
Kinderen 5 tot 14 jaar: CHF 41,Aanmelden t/m zondag 26 mei bij Karin Bourgnon per email karin@nederlandbazel.ch of
telefonisch 061 321 74 16. Graag vermelden met hoeveel personen u komt, de leeftijd van de kinderen en
of u lid of niet-lid bent.
Omdat de VNB één week van te voren definitief moet reserveren zijn wij genoodzaakt afmeldingen
vanaf 27 mei in rekening te brengen.
De locatie is afgelegen en niet met het openbaar vervoer bereikbaar. Mocht u willen komen en beschikt u
niet over eigen vervoer dan halen we u op bij het eindstation van tram 11 in Aesch. Laat het weten bij de
aanmelding.
Let op: dit geldt alleen voor leden zonder eigen vervoer!
Op de locatie zijn ook wijn, bier en frisdrank en als toetje cornetten te koop. Dit gaat op eigen rekening.
Bij mooi weer is de brunch buiten. Mocht het koud of nat zijn vindt de brunch in de schuur plaats.
Buiten is er volop mogelijkheid om te spelen, neem dus speelgoed voor de kinderen mee.
Na de brunch bestaat de mogelijkheid om met een deskundige door de wijngaarden te wandelen.
Hier krijgt u alle informatie over het onderhoud en de oogst van de verschillende druivensoorten.

Na afloop is ook het winkeltje geopend waar u o.a. de wijn uit eigen bedrijf kunt kopen.

Route met de auto:
Vanaf de Hauptstrasse in Aesch rijdt u de Klusstrasse in. Klushof Koellreuter is het laatste, dus ook verste
Klushof in het dal. Na ca. 5 min. bereikt u Klushof Koellreuter.
Met openbaar vervoer:
U neemt tram 11 tot aan het eindstation in Aesch. In rijrichting tram loopt u door de Hauptstrasse. Rechts
is de Klusstrasse. Vanaf hier is het een wandeling van ca. 40 minuten.
Parkeren:
Voordat u het grondstuk oprijdt is er aan de rechterkant een weiland voor ons gereserveerd waar u de auto
neer kunt zetten. U wordt vriendelijk verzocht niet op het erf van de boerderij te parkeren. Bij slecht weer
kunt u langs de straat parkeren.
Een Klus (van het Latijnse clusa = afgesloten ruimte (bottleneck)) is een naam voor een Quertal of een
doorbraakvallei van een grotere rivier, een soort kloof met steile zijwanden, maar met een relatief kleine
helling van de valleibodem.

Donderdag 6 juni 2019: UEFA Nations League
Halve finale Nederland vs. Engeland

Georganiseerd door de NL Borrel Basel
Een gezellig Hollands avondje samen voetbal kijken!
Waar? Paddy Reilly's (5 min. lopen vanaf Basel SBB!)
Begin: 19:00 (wedstrijd start om 20:45, wees op tijd voor een zit-/staplekkie!)
Dresscode: Oranjegekte, alle toeters en bellen toegestaan!

Donderdag 20 juni: haringeten

“The Dutch love their herring…” En ja, het is waar… de Hollandse nieuwe ligt ook in Bazel weer klaar!
Omdat restaurant Rosengarten verbouwd wordt, vindt ons haringetenp laats in het houten chalet op het
gras tegenover de hoofdingang van het hotel.
Wanneer: donderdag 20 juni 2019
Waar: Hotel Bildungszentrum 21 / Chalet, Missionsstrasse 21, 4003 Basel
Aanvang: 19:00 uur
Wat wordt geboden? Onbeperkt haring eten met aardappel- en groene salade. Voor niet-haring-eters is
het alternatief spaghetti Napoli met groene salade.

Consumpties zijn voor eigen rekening.
Vis moet zwemmen, dus serveren we Bols Corenwijn!
Leden: CHF 15,- per persoon
Niet-leden: CHF 25,- per persoon
Korenwijn: CHF 2,50 per glas
Aanmelden t/m donderdag 13 juni onder vermelding van het aantal deelnemende leden en/of niet-leden,
en of haring dan wel het alternatieve menu besteld wordt.
Wij hopen op mooi weer zodat we met elkaar een gezellige avond kunnen doorbrengen in de tuin van het
restaurant.
Aanmelden per email of telefonisch bij:
Katarina Van Den Steen
Email: katarina@nederlandbazel.ch
Mobiel: 076 586 77 49 (Neem ik niet op? Laat u dan een berichtje achter. Een sms’je sturen kan ook.)
Privé: 061 530 02 60 (Geen mogelijkheid een bericht achter te laten.)
Mocht u na aanmelding toch niet kunnen deelnemen, dan stellen wij het zeer op prijs als u zich weer
afmeldt (om onnodige kosten te vermijden).
Het restaurant is bereikbaar met tram 3, uitstappen bij halte Pilgerstrasse. Er is geen parkeergelegenheid
bij het restaurant. De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid is Parkhaus City bij het Universitätsspital.

Zondag 18 augustus: VNB BBQ

De VNB nodigt iedereen uit voor de gezellige jaarlijkse barbecue, op zondag 18 augustus in het Waldhaus Stelli
te Wallbach.

We beginnen om 15.00 uur en gaan door tot...?
De VNB zorgt voor vlees, worstjes, sauzen en stokbrood.
U brengt zelf salades en genoeg te drinken mee, op de locatie is niets te koop. Aan het eind van de middag is
er koffie en thee. Borden, bestek en glazen zijn aanwezig. Wij verzoeken u vriendelijk na afloop uw lege flessen
weer mee te nemen.
Voor de kinderen is er volop veilige speelruimte. Dus neem ballen, speelgoed e.d. mee en bij echt warm weer
eventueel badkleding en handdoeken.
De barbecue vindt ook plaats bij nat weer; het Waldhaus heeft binnen een BBQ-haard en genoeg plaats voor
iedereen.
Dit jaar brengen we voor de liefhebbers Kubb en jeu de boules mee. We kunnen spontaan voor jong & oud een
toernooitje organiseren, dus breng ook gerust uw eigen blokkenen/of ballen mee.
Voor leden is deze barbecue gratis, aan niet-leden vragen wij een onkostenbijdrage van CHF 15 per persoon.
Aanmelden uiterlijk vrijdag 16 augustus bij Sabine Bos tel. 061 681 95 34,
of e-mail sabine@nederlandbazel.ch
of sms 079 687 94 44.
De volgende gegevens hebben we nodig:

- naam en adres
- aantal volwassenen
- aantal kinderen 0-4 jaar
- aantal kinderen 4-7 jaar
- aantal kinderen 7 jaar en ouder
Adres: Waldhaus Stelli, Rheinstrasse 100, 4323 Wallbach
Routebeschrijving:
Op de autosnelweg naar Zürich neemt u afslag Rheinfelden en rijdt dan richting Möhlin. Na ca. 3 km de borden
Wallbach aanhouden. Na een paar honderd meter liggen links de betonwerken.
Dan de borden naar Waldhaus Stelli volgen. Het Waldhaus ligt midden in het bos, vlak aan de Rijn.
De locatie is niet met het openbaar vervoer bereikbaar.
Tot dan!

2020 in Nederland!

Duncan heeft de Eurovision Song Contest voor de vijfde keer
naar Nederland gehaald!

Nieuw: login voor leden op VNB website
Zoals op de jaarvergadering van 8 februari jl. 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.

Oranjenacht: afgezegd door de organisatie
Kijk voor meer info op de website van Oranjenacht.

Op de VNB agenda:
Noteert u ook even onderstaande data?

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
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