
 
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. Elke deelname aan een activiteit van onze Unie veronderstelt een akkoord met de publicatie op onze website van de 

foto's die tijdens deze activiteit worden genomen, tenzij de afbeelding van vernederende aard is. 

 

UITNODIGING SINTERKLAASFEEST 

Op zondag 4 december 2022 in Pully 

 
Société Royale Union Belge  
Koninklijke Vereniging Belgische Unie  
Lausanne 

 

Adres : Maison de paroisse de Chamblandes, avenue C.-F. Ramuz 65, 1009 Pully.  

(Google Maps, Bus n° 4 halte C.-F. Ramuz, parking mogelijk op het speelplein van de school via het chemin de Carvalho) 

Contact : Natalie Theeten-Geerts 076 77 88 492 – Alexandra Levy 076 431 52 62 of via e-mail: 
srublausanne@gmail.com 

Inschrijving : ten laatste tegen zondag 27.11.2022  online  >  KLIK HIER < 
Hieronder de prijzen en gevevens die u online gevraagd zullen worden : 

Naam : ........................  Voornaam : .............................. GSM-nummer :  

........ (klein-)kinderen leden van de KVBU-L tot 18 j. (10 CHF p.p.)- 

........ (klein-)kinderen niet leden, tot 18 j.  (20 CHF p.p.) 

Alleen de kinderen tem 12 j. Zullen Sinterklaas ontmoeten en en kado ontvangen. 

........ volwassenen leden KVBU-L  (15 CHF p.p.)  ........ volwassenen niet leden (25 CHF p.p.)  

Informatie over de kinderen tem 12 jaar 
Voor het « Grote-weet-alles-boek », graag een woordje uitleg per kind met 1 van zijn ‘kwaliteiten en  
1 van zijn  ‘mindere kanten.  
voornaam .............................................  leeftijd ........   0 jongen 0 meisje 

voornaam .............................................  leeftijd ........   0 jongen 0 meisje 

Totaal : …………………. CHF  te storten op de BCV van 

 SRUB-Lausanne IBAN CH34 0076 7000 S552 9023 1  - SRUBL route de Montblesson 7, 1066 Epalinges. 

 ten laatste op zondag 27.11  
  

Programma 

14u30 Onthaal van de kinderen en hun familie.  

14u45 Iedereen zit klaar voor de verrassingsanimatie  

15u30 Aankomst van Sinterklaas. Elk kind (t.e.m. 12 jaar) heeft een momentje alleen bij de Sint om 
kennis te maken, zijn tekening af te geven en een kleine verrassing te krijgen. 

16u15 Belgisch vieruurtje tot 17u30 

Sinterklaas bezoekt de kindjes in Zwitserland !  
We kijken er nu al naar uit ! 
 

En om elk kind nog beter te leren kennen, zal de Grote Sint zijn « Grote-weet-alles-boek » 

meebrengen, met zowel enkele kwaliteiten als mindere kanten van elk kind. Dit boek wordt uiteraard 

met wat hulp van de ouders gevuld die bij de inschrijving een woordje (in het Frans) naar de Sint 

sturen ;-).  Alvast bedankt voor uw hulp !  

https://www.google.ch/maps/place/Maison+de+Paroisse+des+Chamblandes/@46.509817,6.645269,16.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1sMaison+de+paroisse+de+Chamblandes,+avenue+C.-F.+Ramuz+65,+Pully+!3m4!1s0x478c2fb103a2a4d3:0xf8506efb77b89f35!8m2!3d46.5092488!4d6.6468474?hl=en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrs80wRW78AtphRxHN0mOIa6mrF5L8m4XhuUgih0fvOt2WQw/viewform

