
	

	

 
Amsterdam, oktober 2017 

 
 
Geachte Dames d’Honneurs, Chevaliers en overige genodigden, 
 
Confrérie du Savoir Vivre Amsterdam, Genootschap ‘t Paaltje, heeft de eer u en uw 
partner uit te nodigen voor het Winterfeest op zondag 19 november 2017 in Amsterdam.   
 
 

Programma 
 
12:30 Ontvangst in V.O.C. Café in de Schreierstoren met koffie en thee 
13:00 – 13:15 Welkomstwoord door de Maître de Protocol en Grand Maître, 

gevolgd door intronisaties 
13:15 – 13:30 Haring en korenwijn 
13:30 – 13:45 
13:45 – 14:00 

Wandeling in tenue naar Paleis van de Weemoed 
Ontvangst Paleis van de Weemoed met welkomstdrankje 

14:00 – 17:00 Drie gangen lunch bestaande uit: 
- Voorgerecht - shared plate  
- Hoofdgerecht - keuze uit vis (snoekbaars), vlees (eend) en 

vegetarisch 
- Nagerecht – een smaakvol samengestelde kaasplankje  

  
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door La Sirène, welke 
samen met haar pianist een drietal optredens ten gehore zal 
brengen. De optredens hebben ieder een eigen karakter, waarbij 
de volgende genres aan bod komen: Franse chansons, La 
Dietrich en het Amsterdamse lied. 
 
 
De kosten voor dit Winterfeest zijn € 57,00 p.p.  
 

 
Graag zien wij uw aanmelding zo snel mogelijk tegemoet doch uiterlijk vrijdag 10 
november 2017 via paaltjeamsterdam@hotmail.com. Indien u gebruik wil maken van 
het vegetarisch hoofdgerecht, wilt u s.v.p. dit ook vermelden bij uw aanmelding?  
Het verschuldigde bedrag dient u ook uiterlijk vrijdag 10 november 2017 over te maken 
op ons bankrekeningnummer NL17RABO0394855515 t.n.v. Genootschap ‘t Paaltje onder 
vermelding van Winterfeest 2017. 
 
Uiteraard zijn ook uw introducés van harte welkom.  
 
Te introniseren aspirant-leden kunt u bij het bestuur aanmelden.  
 
Graag tot ziens op 19 november in Amsterdam. 
 
 
Nico Blank Henk Broekman Bram Visser Joao Andrade 
Grand Maître Maître Protocol Ambassadeur Ambassadeur 

 

Adres V.O.C. Café in de Schreierstoren: Prins Hendrikkade 98 BG, 1012 AE Amsterdam 
Adres Paleis van de Weemoed: Oudezijds Voorburgwal 15, 1012 EH Amsterdam 
 


