Dinsdag 30 juli 2019: Champions League

FC Basel vs. PSV Eindhoven

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!

Zaterdag 14 September: Foodtrail in Liestal
FoodTrail Liestal is in trek!

Foodtrails zijn al gevestigd in 6 steden in Zwitserland. Ze vormen een
interessante combinatie van puzzelen en lekker eten. FoodTrail Liestal bestaat
sinds september 2018. Speurtochten zijn leuk voor mensen van alle leeftijden.
De nieuwe FoodTrail biedt daarom een perfecte symbiose van puzzelplezier en
culinaire hoogstandjes.
Het enthousiasme over goed, regionaal en soms verrassend eten is groot. Al
vrij snel na het begin liepen meer dan honderd mensen door de oude straten

van Liestal.

Het concept is heel eenvoudig: los puzzels op en geniet daarna van het lekkere
eten. Puzzelvrienden leren zo de geschiedenis en cultuur van de hoofdstad van
kanton Basel-Land kennen.
Op weg naar de individuele culinaire punten zijn er zes gastheren met zes
delicatessen en regionale specialiteiten, bovendien maakt u kennis met veel
bezienswaardigheden. Tijdens de ontwikkeling van de FoodTrail is ervoor
gezorgd dat het interessant is voor zowel deelnemers van elders als voor de
lokale bevolking. Dus zelfs Liestalkenners ontdekken mogelijk voor hen nog
onbekende kanten van het "Stedtli".

Datum: zaterdag 14 september 2019
De starttijd kunt u zelf bepalen: tussen 10.00 en 13.00 uur ten laatste! Na de
FoodTrail heeft u gegeten en gedronken.
Aanmelden bij Katarina Van Den Steen per email katarina@nederlandbazel.ch of
telefonisch:
Mobiel: 076 586 77 49 (Neem ik niet op? Laat u dan een berichtje achter. Een
sms'je kan ook.)
Privé: 061 530 02 60 (Geen mogelijkheid een bericht achter te laten.)
Vermeld ook de tijd waarop u (ongeveer) wilt vertrekken.
Sluitingstijd is 18 augustus, dus wees er snel bij!

Start: Tourismus-Infostelle Liestal, Rathausstrasse 30. U krijgt daar van de
bestuursleden de speurtocht overhandigd.
Kosten voor leden: CHF 30.
Kosten voor kinderen van leden 6 t/m 16 jaar: CHF 15.
Dit evenement is uiteraard ook geschikt voor niet-leden. Zij kunnen hun tickets
bij het loket verkrijgen.
Het parcours is goed toegankelijk voor ouderen en kinderen. Het gehele
parcours duurt ca. 3 uur.
www.foodtrail.ch

Mocht u na aanmelding toch niet kunnen deelneme, dan stellen wij het zeer op
prijs als u zich weer afmeldt (om onnodige kosten te vermijden).
Wij hopen op mooi weer een goed bezocht evenement!

Dinsdag 24 september: Wandelend toneelstuk
De bekende acteurs David Bröckelmann en Salome Jantz duiken met ons in de
geschiedenis van Basel!

Bazel rond 1850.
Nooit zouden Traugott en Irma von der Mühll hebben gedacht dat ze zouden
worden aangevallen door twee voortvluchtigen uit de Lohnhofgevangenis,
op de dag van de herdenking voor oom Friedrich.

Wees dapper en ga samen met de gevangenismaat en zijn handlanger voor
een wandeling van een speciale soort, door een stukje Basel, dat veel te
vertellen heeft. Ontdek waarom er herten grazen in de slotgracht, er spekjes in
de kerkdienst aanwezig zijn of waar broeken en peperkoek een welkom
betaalmiddel zijn. Ontmoet Rector Thurneysen op zijn officiële adres in het

Latijn, de politie of de excentrieke vrouw Ochsenfuess en geniet van het
exclusieve uitzicht van de Spalentor. Een grappige, vermakelijke en
informatieve rondleiding over niet alledaagse en menselijke dingen uit Basel.

Datum:

dinsdag 24 september

Kosten voor leden:

CHF 15

Kosten voor niet-leden:

CHF 30 (leden hebben de voorkeur bij de

aanmelding.)
Verzamelplaats:

17.45 uur voor de Leonardskirche,

Leonardskirchplatz in Basel
Tijd:

18.00 - 19.15 uur

Taal:

Duits

Eindpunt:

Spalentor in Basel

Voor kinderen geldt dezelfde prijs als voor volwassenen. De wandeling is
geschikt voor kinderen vanaf 14 jaar.
Aanmelden verplicht o.v.v. aantal personen, lid of niet-lid, bij Karin Bourgnon,
karin@nederlandbazel.ch
of telefonisch 061 321 74 16
Mocht u onverwacht toch niet kunnen deelnemen, meld u zich dan weer af,
anders zullen de kosten u in helaas rekening gebracht moeten worden.

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 j.l. gecommuniceerd, heeft het VNBbestuur 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.

Cultuuragenda
Concert: De Rammenas
Covers van Nederlandstalige liedjes
Woensdag 24 juli 2019, 20.00 uur, Intersoc, Hotel Fabiola, Leysin
Vrijdag 26 juli 2019, 20.00 uur, Intersoc, Hôtel les Diablons, Zinal
Maandag 29 juli 2019, 20.00 uur, Intersoc, Hôtel les Diablons, Zinal

Engadin Festival
Concert:
Rachel Harnisch, sopraan;
Marina Viotti, mezzosopraan;
Jan Schultsz, fortepiano
Dinsdag 6 augustus 2019, 20.30 uur, San Niculòkerk,
Pontresina
www.engadinfestival.ch

FC Basel-PSV
Eindhoven
Voorronde Champions League
30.7.2019 in Basel

Menuhin Festival Gstaad
www.gstaadmenuhinfestival.ch
25. August 2019, 18.00 Uhr
Festival-Zelt Gstaad

Philharmonisches Orchester Rotterdam
La Valse, Ravel

Lucerne Festival
www.lucernefestival.ch
3 september , 19.30 uur
KKL Luzern, Konzertsaal
Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam
Symphonieconcert Brahms, Bartok en Tschaikowsky
2 Concerten o.l.v. Bernard Haitink
Dinsdag 20 augustus 2019, 19.30 uur
Vrijdag 6 september 2019, 19.30 uur

Candy Dulfer
www.candydulfer.ch
30 oktober 2019, 20:00 Uur, Bern
1 november 2019, 20.00 Uur, Pfäffikon
2 november 2019, 20.30 Uur, Basel
5 november 2019 - 20:00 Uur, Baden

Duncan Laurence
15 November 2019, 19.30
Mascotte, Zürich

Di-rect
www.di-rect.com
3 december 2019, 19:00 uur
Jugendkulturhaus Dynamo, Wasserwerkstrasse 21, Zürich
www.starticket.ch

Op de VNB agenda:
Noteert u ook even onderstaande data?
zo 18 augustus: BBQ in Wallbach
za 14 september: Foodtrail Liestal
di 24 september: wandelend toneelstuk
zo 20 oktober: herfstwandeling
za 23 november: sinterklaasfeest
za 30 november: Indonesische avond
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