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China-dag 25 augustus 2007 sportcomplex Papendal
Vereniging Nederland-China bestaat in 2007 dertig jaar. Om dit niet onopgemerkt voorbij te
laten gaan, organiseert VNC op 25 augustus 2007 een Chinadag met een olympisch tintje.
Graag nodigen we u uit om deze unieke dag bij te wonen. Als locatie is, met oog op de
komende Olympische Spelen in China, gekozen voor het sportcomplex Papenal. Het
uiteenlopende programma maakt de dag interessant voor iedereen die in China geïnteresseerd
is. Niet alleen voor kenners van China en mensen die vanuit het bedrijfsleven bij het land
betrokken zijn. Maar ook voor geïnteresseerden in de Chinese samenleving en ouders die
adoptiekinderen uit China hebben.
Programma
De Chinadag biedt een uiteenlopend programma voor jong en oud.
Het programma start om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur.
De opening van de Chinadag wordt verricht door de Chinese ambassadeur in Nederland, mevrouw
Xue Hanqin en de burgemeester van Arnhem mevrouw Pauline Krikke.
Op het programma staan films over China, demonstraties van Chinese spelen en vechtsporten, een
informatiemarkt en Chinese muziek. Diverse sprekers vertellen over reizen in China, de Chinese
cultuur, taal, de voorbereidingen op de Olympische- en Paralympische Spelen en de economische en
sociale problemen in China.
Al vijfendertig jaar zijn er diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en China. De Chinese
ambassadeur en een oud-ambassadeur van Nederland gaan hier tijdens een seminair verder op in.
Heeft u Chinese kunst in huis? Neem het mee en laat het taxeren door een specialist. Ook voor
kinderen biedt het programma uiteenlopende activiteiten. Denk aan Chinees knutselen en vliegeren of
met stokjes leren eten. Het volledige programma vindt u op de website www.vnc-china.nl.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de Chinadag op 25 augustus 2007? Vult u dan de bijgevoegde
antwoordkaart (zie de bijlage) in of ga naar www.vnc-chinadag.nl. De entreeprijs is € 10,-. Leden van
VNC betalen € 7,50. Voor kinderen tot 15 jaar bedraagt de entreeprijs € 2,50. Het sportcomplex
beschikt over goede parkeerfaciliteiten. Het adres is Papendallaan 3, 6816 VD ARNHEM.

30 jaar VNC
Vereniging Nederland-China is dertig jaar geleden opgericht om de contacten tussen
Nederland en China te bevorderen. VNC informeert belangstellenden over de Chinese
samenleving, organiseert uiteenlopende activiteiten en onderhoudt relaties tussen
Nederlandse en Chinese organisaties, steden en provincies.
VNC biedt taalcursussen voor zowel beginners als gevorderden. Al vele jaren is de cursus ‘een
mondje reischinees’ onder China reizigers enorm populair. Ook geeft VNC elk kwartaal China
Nu uit, het enige Nederlandstalige magazine over China, dat nieuws, achtergronden en
analyses van de Chinese samenleving bevat. In China Nu komen uiteenlopende onderwerpen
aan bod: van economie tot acupunctuur, van de positie van de vrouw tot de moderne Chinese
kunst. De artikelen worden geschreven door China-kenners die het land regelmatig bezoeken.

Unieke aanbieding!
Omdat VNC dertig jaar bestaat, doet de vereniging u een uniek aanbod. Als u nu lid wordt van VNC,
krijgt u maar liefst 50% korting op het lidmaatschap. U betaalt slechts € 17,50 voor het eerste jaar. Als
lid van VNC kunt u gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan interessante activiteiten en
bijeenkomsten en heeft u toegang tot de bibliotheek van VNC. U ontvangt bovendien vier keer per jaar
het magazine China Nu. Neemt u liever alleen een abonnement op dit magazine? Het eerste jaar kost
een abonnement nu slechts € 10,-. Deze aanbiedingen gelden tot en met 25 augustus 2007.

