Zondag 20 oktober: Herfstwandeling
Herfstwandeling van Aesch naar Grellingen over de «Blattenpass»
Samenkomst om 10:00 uur op het treinstation van Aesch (BL)
Heenreis individueel, bijvoorbeeld met de trein lijn S3 als volgt:
vanaf Basel SBB (2 Zonen) vertrek om 09:37 uur, perron 17
Trein- en buskaartje GA, U-Abo of TNW-Zonenkaart
Wandelroute Aesch - Klushof - Blattenpass - Nenzlingen - Grellingen
Details:

lengte 11 km, duur ongeveer 3 ¼ uur
stijgingen total 405 m, afdalingen total 380 m

Moeilijkheidsgraad: eenvoudige wandelweg, die echter op grond van de stijgingen een

enigszins goede conditie vereist.
Uitrusting: stevige wandelschoenen, wandelstokken zijn van voordeel, kleding naargelang
het weer, eventueel zonnecreme en -pet, alsmede eten en drinken naar behoefte.
Middageten in restaurant Linde in Nenzlingen
Wandelleider Bert Noy, tel. 061 461 73 93, mob. 079 467 56 57
OPGELET!
De wandeling wordt alleen bij enigszins redelijk weer (geen regen) doorgevoerd. Bij
twijfelachtig weer kan Bert of Tonny tot één dag vooraf gebeld worden over de doorvoering
ervan.
Verdere bijzonderheden:
Individuele terugreis vanaf het treinstation in Grellingen, bijvoorbeeld met bus of trein.
Aanmelding is niet nodig, aan de wandeling zijn geen kosten verbonden.
De reiskosten en het middageten zijn echter voor eigen rekening.
De deelname is op eigen risiko en de organisatie stelt zich niet aansprakelijk.
De Blattenpass (vroeger ook: Plattenpass) was tot in de 18de eeuw een belangrijke
doorgang in de Blauener bergrug. Wie hierover meer wil weten vindt verdere informatie in
internet onder:

Blattenpass

Zondag 10 november: Orchester Dornach met
VNB-lid Anna Schultsz

Zaterdag 23 november: Sinterklaasfeest

Dit jaar heeft Sinterklaas gelukkig weer een plekje in zijn agenda gevonden om samen met
zijn Pietermannen Bazel te bezoeken. De Sint en zijn Pieten verwachten op zaterdag 23
november a.s. rond 14.00 uur per boot te arriveren aan de kade bij de
Voltahalle. Sinterklaas zou het bijzonder fijn vinden als iedereen luid gaat zingen, zodra de
boot in zicht is! Om alvast te oefenen, zijn er 15 Sinterklaasliedjes in PDF vorm.
Deze liedjesboekjes worden ook uitgedeeld op de kade.
aanmelding Sinterklaasfeest:
VNB-leden kunnen zich t/m vr. 15 november a.s. aanmelden bij Sabine Bos,
e-mail: sabine@nederlandbazel.ch
Van elk kind dat wordt aangemeld, willen we graag de volgende info ontvangen:
Voornaam – achternaam – leeftijd – J/M – plus de bijzonderheden voor in het grote boek
van de Sint (per kind max. 3 zinnen/thema’s, de taal waarin het kind mag worden
aangesproken kan Nederlands, Duits of Engels zijn)

Voor de kinderen die bij Sinterklaas geroepen worden, is de leeftijdsgrens tot en met 7
jaar, uiteraard zijn oudere broers & zussen op deze middag ook van harte welkom!
Om organisatorische redenen vragen we bij de aanmelding uw naam, adres en
telefoonnummer te vermelden.
In verband met de zaalbestoeling en inkoop willen we ook graag weten met hoeveel
volwassenen en kinderen u komt.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 15 november
Deze middag is alleen voor VNB- & BCBJ*-leden.
* Belgische Club van Basel en de Jura. Zij worden via hun eigen vereniging geïnformeerd.
De cadeaus voor de kinderen met een waarde tot max. 30 CHF kunnen vooraf of tijdens
binnenkomst in de zaal worden afgegeven.
Gelieve de naam en de leeftijd van het kind duidelijk te vermelden op het pakje.
Om de afvalberg zo klein mogelijk te houden, vragen we òf het cadeau zo in te pakken, dat
er enkel cadeaupapier weg te gooien valt (dus geen karton, hard plastic, etc.) òf de
verpakking weer mee naar huis te nemen.

Voor de kinderen is er gratis limonade en de tafels staan weer vol met mandarijntjes en
speculaasjes.
Er zijn die middag ook hapjes en drankjes verkrijgbaar van Foodtruck Chivito

Locatie: Voltahalle (tegenover de hoofdingang van Novartis)

Adres: Voltastrasse 27, 4056 Basel.
Parkeren: het Voltacenter (Coop Supermarkt) aan de Vogesenplatz 10 heeft 106
openbare parkeerplaatsen en ligt op ca. 7 minuten loopafstand van de zaal.
Openbaar vervoer: Tram 1: halte Novartis Campus ligt recht voor de Voltahalle /
Tram 11: halte Voltaplatz, richting de Dreirosenbrücke lopen, de
Voltahalle ligt rechts voor de brug begint.

Vrijdag 29 november: Winteravond met
Indonesisch buffet
Ook dit jaar gaat Louise met meerdere assistentes
een Indonesische rijsttafel voor ons bereiden.
U bent van harte welkom deel te nemen aan dit Indonesisch buffet.
We gaan er een gezellige avond van maken samen!
Om 18.30 begint de welkomstborrel met bubbels
rond 19.00 opent het buffet:

uitgebreide Indonesische rijsttafel
met meerdere variaties, ook vegetarisch

inkl. mineraalwater, koffie/thee.

Wijn, bier & fris gaan op eigen rekening.
Suzanne Bessems zal zorgdragen voor een taartenbuffet.
We vertrouwen erop dat ook dit jaar iedereen met volle maag en een leuk kado naar huis
gaat!
Iedereen die zich aanmeldt voor deze avond brengt een kadootje** mee dat leuk ingepakt
is. Deze kadootjes komen op een grote tafel en na het hoofdgerecht kan iedereen die iets
meegebracht heeft, een kadootje van de tafel nemen. Voor wie met kinderen komt, vragen
we om een passend kinderkado.
Datum & tijd:

Vrijdag 29 november 2019, aanvang 18:30

Locatie:

Centre Église Française de Bâle
Holbeinplatz 7, 4056 Basel
Bus 30, uitstappen bij de halte "Universität"
de dichtsbijzijnde parkeergarage is "Steinen" (rond 8 minuten lopen)

Kosten:

CHF 25.- voor leden / CHF 35.- voor niet-leden
CHF 15.- voor kinderen van leden (t/m 12 jaar)

Aanmelden:

bij Louise Prins t/m uiterlijk vrijdag 22 november
per e-mail louise@nederlandbazel.ch of tel/SMS/app 076 51 80

272

o.v.v. het aantal personen, lid of niet-lid.

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u zich
bijtijds afmeldt.
** Een kado meebrengen… hoe gaat dat in zijn werk?
Iedereen heeft thuis wel dingen, ergens achter in de keukenkast of in de kelder, die niet
gebruikt worden. Misschien ooit eens gekregen en het viel niet in de smaak. Dingen die je
ook zomaar niet weggooit. Dus kijk eens goed achter in uw kasten! Het is niet de
bedoeling dat u een kadootje koopt! Let wel, hetgene wat u meebrengt mag natuurlijk niet
kapot zijn, moet functioneren en compleet zijn. Enkele voorbeelden: koekjestrommel,
puzzel, spel, vaasje, boeken, cd, dvd etc. Bevalt het kado niet, dan kunt u misschien ruilen
met iemand.

Benoeming Nieuwe Ambassadeur
Koning Willem-Alexander heeft Mevrouw Hedda Samson tot nieuwe ambassadeur in
Zwitserland benoemd en beëdigd. Na de eedaflegging werd de kersverse ambassadeur
door koning Willem-Alexander gefeliciteerd met haar benoeming. De ministerraad stemde
in december al in met de ambassadeurs-benoemingen. Mevr. Hedda Samson was
voorheen hoofd van de politieke afdeling bij de permanente vertegenwoordiging bij
de Verenigde Naties in New York.
Namens de Vereniging Nederland Bazel veel succes toegewenst in Zwitserland.

Afscheid Loek Brugman
Op 3 september j.l. is ons langjarig verenigingslid

Loek (Aloysius) Brugman
door een tragisch verkeersongeval
in Zweden om het leven gekomen.
Zijn echtgenote Rita werd zwaargewond.
Namens het bestuur en de leden onze oprechte deelneming met dit verschrikkelijke
verlies. Wij wensen Rita en de familie veel kracht en sterkte toe.

Cultuuragenda
Verein Indonesia Schweiz (VIS)
7 december 2019: Winterbazaar in Muziekzaal "Kurbrunnen" in Rheinfelden
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
Orchester Dornach mit Anna Schultsz
10 November, 16:30 Uur, Goetheanum, Dornach

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 20 oktober: herfstwandeling
za 23 november: sinterklaasfeest
vr 29 november: Winteravond (Indonesisch buffet)

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.
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