
 

 

Amsterdam, februari 2019 
 
 
Geachte dames d'Honneurs, Chevaliers en overige genodigden, 
 
Confrérie du Savoir Vivre Amsterdam, Genootschap ‘t Paaltje, heeft de eer jullie uit te nodigen voor 
een tweetal evenementen. 
 

Zomerfeest op zaterdag 15 juni in Enkhuizen 
 
Programma: 
14:00 – 14:30 Ontvangst op treinstation Enkhuizen met koffie/thee  
14:30 – 14:45 Wandeling en tenue naar eetcafé 't Ankertje 
14:45 – 16:00 Intronisaties gevolgd door haring en Corenwijn in of buiten 't Ankertje 
16:00 – 17:30 Bezoek aan Zuiderzee museum met een rondleiding door gids 
17:30 – 17:45 Wandeling terug naar treinstation Enkhuizen 
17:45 – 22:00 BBQ met heerlijke wijnen op treinstation 
22:00 –  Jazzfestival  

 
Ons zomerfeest is om 22.00 uur afgelopen maar gaat over in het Jazzfestival. Een meevaller voor de 
jazzliefhebbers onder ons die langer in Enkhuizen willen blijven. 
 
Dit alles met een eigen bijdrage van €55,00 p.p. De dranken en wijnen zijn zoals gewoonlijk voor 
eigen rekening, te bestellen en direct te voldoen.  
 
Graag vernemen wij bij tijds jullie aanmelding voor het zomerfeest en verzoeken wij jullie om vóór 
1 mei de bijdrage van €55,00 over te maken op onze rekening bij de Rabobank   
NL17RABO0394855515 t.n.v. Genootschap ’t Paaltje onder vermelding van ‘zomerfeest’. De betaling 
is tevens de inschrijving. 
 
Deelnemers die in het bezit zijn van de museumjaarkaart of de VIP kaart van de Vriendenloterij 
verzoeken wij dit op te geven bij inschrijving en de kaart mee te nemen op 15 juni. 
 
Om aansluiting te hebben op treinen in Amsterdam dient men wel rekening te houden met een 
vertrek rond 22:00 uur uit Enkhuizen. Men kan ook blijven overnachten in de vele hotels in 
Enkhuizen o.a. bij De Porte van Cleve en bij de B&B van minister Stef Blok. 
 

 
Wijnproeverij inclusief tour met historische trein op zondag 25 

augustus in Hoorn / Medemblik 
 
Op zondag 25 augustus organiseren wij een wijnproeverij inclusief een tour met de historische 
stoomtrein van Hoorn naar Medemblik. 
 
Vertrek om 10.30 uur bij P en R in Hoorn met stoomtrein. Aangekomen in Medemblik wandelen wij 
naar kasteel Radboud (Graaf Floris de 5de), alwaar wij een wijnproeverij gaan meemaken met 
enkele bijpassende hapjes. Na afloop gaan wij met de stoomtrein weer terug naar Hoorn. Wij 
verwachten omstreeks 16.30 uur terug te zijn in Hoorn. 
 
De kosten voor deze dag zijn €35,00 p.p., exclusief drankjes in de trein.  
Ook voor dit evenement vernemen wij bij tijds jullie aanmelding en verzoeken wij jullie om vóór 15 
mei de bijdrage van €35,00 over te maken op onze rekening bij de Rabobank  
NL17RABO0394855515 t.n.v. Genootschap ’t Paaltje onder vermelding van ‘wijnproeverij’. 
Aanmelding vóór 15 mei is essentieel i.v.m. reservering van de stoomtrein. 
 
Deelnemers die in het bezit zijn van de museumjaarkaart of de VIP kaart van de Vriendenloterij 
verzoeken wij dit op te geven bij inschrijving en de kaart mee te nemen op 25 augustus. 
 
Wij rekenen op een grote opkomst voor beide evenementen. 
 
Het bestuur. 


