
 

Les activités proposées par les Unions belges  ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, membres, amis ou enfants, y 

compris ceux dont ils ont la garde. De door de Belgische Unies voorgestelde activiteiten zijn niet verzekerd. Ze vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de 

deelnemers, leden, vrienden of kinderen, alsook zij die onder hun verantwoordelijkheid vallen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

19u00   Onthaal en aperitief in de tuin met zicht op de Léman 
19u30 Welkomstwoord  
19u45 Banket in het restaurant « L’Epicurienne » 

Tartare de tomate à l'huile d'olive bio et son crouton méditerranéen 
*** 

Mignon de porc jus au romarin 
Bouquet de légumes 

Écrasée de pommes de terre 
*** 

Buffet de desserts Maison 
21u30 Muziek- en dansfeest.  
De « live » muzikale animatie met o.a. zang en trompet solo is uitgevoerd door Adriano Bassanini. 
 

Prijs voor de avond  

Aperitief : 15.- CHF / lid   20.- CHF / niet-lid 
 Gratis voor de kinderen onder 12 jaar 
Aperitief en maaltijd* :  45.- CHF / lid   55.- CHF / niet-lid   
  20.- CHF /kind van 6 tot 12 jaar  gratis voor kinderen onder 6 jaar 
  (*) alcoholische dranken en koffie niet inbegrepen. 

 

Praktische info 

 Adres : Hôtel du Léman, Chemin de la Fontaine 2, 1805 Jongny s/ Vevey - www.hotel-leman.ch 

 Stadskledij 

 Gratis parking naast het hotel   

 Openbaar vervoer VMCV lijn 213  
Heen : vertrek vanuit Vevey Gare : 18u30 of 19u09, bushalte Jongny Village (trajekt van 10 min.) 
Terug : vertrek vanuit Jongny : 22u13, aankomst in Vevey Gare rond 22u25 

 Mogelijkheid om rekening te houden met voedselallergieën of speciale aanvragen indien op 
voorhand vermeld. 

 Mogelijkheid tot carpooling. 
 

Inschrijving ten laatste op maandag 17 juli 

 Liefst via het online formulier door hier te klikken.  

 Of door het inschrijvingsformulier in bijlage, terug te sturen naar contact@srubl.be of per post naar 
Société Royale Union Belge–Lausanne, Case postale 1402, 1001 Lausanne. 

 Enkel de inschrijvingen met betaling ten laatste tegen 17 juli worden bevestigd.  
Rekeningen : CCP 10-6677-8 of IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 van de SRUB-Lausanne. 

Ter gelegenheid van de  

Belgische nationale feestdag, 

hebben de Belgische Unies van  

Lausanne, Valais en Neuchâtel 
 

het genoegen u uit te nodigen op een feestelijke avond  

op vrijdag 21 juli 2017 in het Hôtel du Léman in Jongny, 

onder auspiciënen en in aanwezigheid van de Ambassadeur van België in Bern, Z.Exc. Frank Recker 

 

 

http://www.hotel-leman.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdOhdFWkx8snN62O0ka05l2Sa4VuCGV8MSPQZDlpYlGIWhwQ/viewform?usp=sf_link
mailto:contact@srubl.be


 

Les activités proposées par les Unions belges  ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, membres, amis ou enfants, y 

compris ceux dont ils ont la garde. De door de Belgische Unies voorgestelde activiteiten zijn niet verzekerd. Ze vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de 

deelnemers, leden, vrienden of kinderen, alsook zij die onder hun verantwoordelijkheid vallen. 

 
 

Inschrijvingsformulier 

 
! ten laatste tegen maandag 17 juli terug te sturen! 

 

Ik schrijf me in voor de avond van 21 juli 2017.  

 

Voornaam / Familienaam :  ...................................................................................................  
 
 

Unie (aan te vinken):     Lausanne     Valais      Neuchâtel 
 
 
Aantal deelnemers :  
 

 Enkel voor het aperitief : ……. leden    ……. niet-leden   ……… kinderen < 12 jaar 
 

 Voor de hele avond : ……..leden   ……. niet-leden   ……… kinderen s (6-12 jaar)  ……. kinderen (< 6 jaar) 
 
 
Speciale aanvraag voor het menu : …………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
 
 
Aanvraag voor carpooling : …………………………………………………………………….………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Totaalprijs :  ............................... CHF op de CCP 10-6677-8 of IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8  
 

van de SRUB-Lausanne ten laatste tegen 17 juli 2017 te storten. 
 
 
 
Datum ........................................  Handtekening ............................................     


