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Voordracht ter gelegenheid van het Feest van de Koning 

Origine et histoire de notre Union 1926-2022 
Donderdag 17 november 2022  

 

Nu dat het eeuwfeest van onze Unie nadert, hebben Jean-Pierre Wauters, Marc Ilegems et Michèle Berode de 

recente teruggevonden archieven van onze vereniging bestudeerd. Daar merkt men hoe onze Unie zich heeft 

samengesteld en hoe de toen genoemde “colonie belge de la région lausannoise” zich heeft gedragen tussen 

de twee wereldoorlogen, gedurende de oorlog van ‘40 en daarna. In avant-première, leidt deze voordracht 

tot de ontdekking van een weinig gekende en boeiende weg. 

Programma 

18u15 : Onthaal 

18u30 :  Voordracht  

- Prémices, fondation et début de notre Union - Jean-Pierre Wauters 

- Notre Union hier et aujourd’hui - Michèle Berode 

In tegenstelling tot de huidige regels van onze Unie wordt deze voordracht enkel in het Frans gehouden: Frans 

was de enige voertaal in onze Unie van 1926 tot 2011, alle archiefstukken zijn in het Frans opgesteld en in deze 

regio hebben al onze Nederlandstalige leden een perfecte kennis van het Frans. We hopen op uw begrip. 

 

19u10:  Vragen en antwoord 

Vanaf 19u30, wordt de avond verder gezet met een cocktail dînatoire. 

 

Adres La Pinte Vaudoise, Avenue Général Guisan 42 à Pully 
 Vrije parking naast het restaurant. Bus 8, arrêt Verney. 
 
Tarief Voordracht: 15.-CHF voor leden en 20.-CHF voor niet-leden 

Voordracht en cocktail: 35.-CHF voor leden en 45.-CHF voor niet-leden 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijving tot dinsdag 8 november 
 
Per email aan: Chantal HUBER, chantal.huber@sefanet.ch 
Verdere inlichtingen:  Chantal HUBER per mail 
 
In uw email, gelieve volgende informatie te geven: 

Voornaam / Naam :  ..................................................................................................  

Aantal personen die lid zijn voor de voordracht:  ….  ; voor voordracht en cocktail : …. 

Aantal personen die geen lid zijn voor de voordracht : …. ; voor voordracht en cocktail : …. 

Totaal te betalen som : ……… - CHF  Betaling voor 8 november BCV voor SRUB-Lausanne               

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