
 

 

Aquarelle door C. Cortvriendt-Kamoun 

 



Woord van de Voorzitster 

Met veel genoegen nodig ik u uit om dit jaar de honderdste verjaardag van de Koninklijke 

Belgische Unie van Genève te vieren. 

Ons Bestuur heeft met grote inzet en in een goede sfeer een aantal activiteiten voor u 

voorbereid. U heeft dus de keuze uit deze die het best voor u past om onze prachtige stad 

aan het westelijk uiteinde van Zwitserland te her-ontdekken of te leren kennen. Na de 

ontdekkingsochtend zie ik u graag in Hotel Métropole om van de feestmaaltijd te genieten 

evenals om een gezellig moment door te brengen met landgenoten die u een tijd niet zag of 

die u kan leren kennen. 

De aanwezigheid van Mr. Benoît Rutten, Mevr. Véronique Huppertz, een aantal ex-Voorzitters 

van onze Unie evenals Voorzitters van andere Belgische Unies belooft dit gebeuren alvast een 

extra toets te geven en ik kijk er dus naar uit dat ook u erbij zal zijn. 

 

Kathleen Theyssens-Tyberghein 

11 september 2022 

 

Programma 

9h30 – Verwelkoming  

9h45 – 10h30 – Begin van de activiteiten die elk op een ander tijdstip aanvangen:  

➢ Theater-wandeling in de oude stad – duur 2h15  

➢ Afspraak 9h45 – Brunswick monument - Jardin des Alpes, Quai du Mont-Blanc, 

1201 Genève 

Op zeven haltes vertolken gepassioneerde toneelspelers, met brio, voor jullie, één of 

ander figuur uit de geschiedenis van Genève!  

➢ Toeristische treintjes – duur 1h30 à 2h00  

➢ Afspraak 10h15 – Jardin Anglais, Quai du Général Guisan, 1204 Genève 

(rechtover Hotel Métropole) 

Langs la Perle du Lac en de botanische tuin en vervolgens naar de oude stad  

➢ Geleide wandeling op en uitvoerige uitleg over het nieuwe strand van Eaux-Vives – 

duur 1h30 à 1h45 

➢ Afspraak 10h30 - Hotel Métropole, Quai du Général Guisan 34, 1204 Genève 

Deze plek die ruim de concurrentie aanbindt met een strand aan de Belgische kust 

werd door de autoriteiten definitief geopend op 22 augustus 2020.  

12h30 – Aperitief en maaltijd in Hotel Métropole – Salon Wagner 

Quai du Général Guisan, 34, 1204 Genève  

17h00 – Einde van de Dag der Belgen in Zwitserland 

 

Noodnummers voor de dag : +41 76 217 7601 of +41 79 376 6915 (K. Theyssens) 



Hotel Métropole 

Quai du Général-Guisan 34,  

 1204 Genève 

 

Aperitief, aangeboden door de Koninklijke Belgische Unie van Genève, om 

12u30 

 

Menu 

 

Tartaar van féra met dille 

Quinoa venkelsalade met groene olie 

***** 

Lamsschouder gevuld met tapenade 

Artisjokken, rivièrasaus 

***** 

Toblerone taart 

Madagascar vanille 

***** 

Petit fours 

 

 

Witte wijn, rode wijn, mineraalwaters en koffie inbegrepen. 

(Vegetarische maaltijd verkrijgbaar, op aanvraag bij inschrijving) 

  



Koninklijke Belgische Unie van Genève 

100 jaar, 11 september 2022 

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

Inschrijvingsformulier 

Gelegenheidsadres : Hotel Métropole - Quai du Général-Guisan 34, 1204 Genève 

 

Naam (namen): ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Voornaam (namen): …………………………………………………………………………………………………………… 

Club/Belgische Unie van: ……....…………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ………………….…………………………………………………………………………………………….. 

Mail-adres: …………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

 

Gekozen activiteit aanduiden: 

 Verantwoordelijke, uur en verzamelplaats               Aantal 

Theatrale wandeling in de oude 
stad - Duur: 2u15 

Marie-Régine Carty : +41 79 277 76 05 
9h45 – Brunswick monument - Jardin des Alpes 
Quai du Mont-Blanc, 1201 Genève 

 

Toeristisch treintje - Duur: 
1u30/2u 

David Devos : +41 78 658 77 55 
10h15 – Jardin Anglais (tegenover het Hotel 
Métropole) 
Quai du Général Guisan, 1204 Genève  

 

Wandeling naar het nieuwe 
strand “Eaux-Vives” en uitleg 
over de aanleg van dit ‘strand 
aan de oever van het meer’ 

Liliane Douchamps : +41 79 774 56 73 
10h30 – Hotel Métropole, Quai du Général Guisan, 
34, 1204 Genève 

 

               
Aantal menu’s: 
 
Volwassenen:     …………….. 
 
Kinderen tussen 6 en 12 jaar:  …………….. 
 
Kinderen jonger dan 6:  …………….. 
 
Dagprijs: volw. 125 Frs, kinderen tussen 6 en 12 jaar 65 Frs, kinderen jonger dan 6 gratis 
 
Inschrijving met formulier of per mail kathleen.tyberghein@gmail.com ten laatste op 4 
september via: Kathleen Theyssens-Tyberghein, chemin des Buclines 23A, 1223 Cologny  
Tel. +41 79 376 6915  
  
Het te betalen bedrag is te storten vóór 4 september 2022 op de CHF rekening van de 
Koninklijke Belgische Unie van Genève CCP 12-4834-3 of IBAN CH47 0900 0000 1200 4834 3 

mailto:kathleen.tyberghein@gmail.com

