
Dag
van de

Belgen
Zwitserland

op de keerzijde in te 
vullen en terug te sturen 

tem 27 juli 2018

BELANGRIJKE NOTA: De activiteiten zijn niet verzekerd. Ze vinden plaats onder de verantwoordelijkheid 
van de deelnemers, inkl. voor de kinderen die hen werden toevertrouwd.

Inschrijving 
bij voorkeur per e-mail aan lejcsteens@bluewin.ch  
of per formulier aan :

Léontine et Jean-Claude Steens 
Route de Russille 28 
1644 Avry-devant-Pont

Prijs voor de dag 
Volwassenen  CHF 95.-
Kinderen (6-12 jaar) CHF 30.-
Kinderen (-6 jaar)  gratis

Betaling 
Het totale bedrag dient betaald te worden op CCP 15-7929-9 Union Belge de 
Neuchâtel voor 27 juli 2018. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van betaling. 
Praktische details worden u met de bevestiging van uw inschrijving doorgestuurd.

Menu 
Het buffet op het Sint-Pieterseiland biedt u grillades en diverse slaatjes. Het 
dessert en de drank (2dl wijn, water, koffie en frisdrank voor de kinderen) zijn in de 
prijs inbegrepen. De maaltijd is geschikt voor vegetariërs. 

Contact
Fabienne De Jonghe   contact@bclubbasel.com  of  079 435 74 71
Alain Valette    president@unionbelge-neuchatel.ch  of  077 413 72 39

Inschrijvings-
formulier



terug te zenden
voor 27 juli 2018

Naam  .............................................. Voornaam  .......................................

Belgische Club/Unie  .......................................................................................

Telefoon   ................................... E-mail  .....................................................

Postcode  .................................. Gemeente  ...............................................

Adres  .............................................................................................................

Gekozen  
ochtendactiviteit

Persoonlijke 
gegevens

Aandacht ! De Activiteit 2 is 
voorbehouden aan de 25 eerst 
ingeschrevenen. Voor Activiteit 1: 
vergeet niet aan te geven of u al  
dan niet de bus optie wenst.
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Het historisch centrum
 Geleid bezoek te voet  
of gedeeltelijk met de bus

De horloge-industrie
Geleid bezoek, max. 25 personen

Wandeling “Meer en wijngaarden”
Wandeling van 7 km

Kids-Club
Omkaderde activiteit voor kinderen  
van 6 tot 12 jaar

Geen ochtendactiviteit
Aankomst om 12u voor het “aperitief aan boord”
Afspraak aan de kaai van Biel

Volwassenen Kinderen  
(6-12 jaar)

Kinderen  
(jonger dan 6 jaar)

x 95.-Totaal

Totale
prijs

x 30.- x 0.-

bus optie
JA NEE

details op de keerzijde

We zijn van plan met DE AUTO DE TREIN te komen


