
	

Amsterdam, september 2018 
 
 
Geachte dames d'Honneurs, Chevaliers en overige genodigden, 
 
Dit jaar bestaat onze Confrérie du Savoir Vivre 25 jaar, reden genoeg voor een mooie bijeenkomst. 
Wij willen jullie daarom uitnodigen om dit met ons te vieren op zaterdag 17 november 2018 
tijdens ons 

5de lustrumfeest 
 
De lustrumcommissie heeft voor deze feestelijke bijeenkomst een bijzonder programma 
samengesteld waarbij we u willen verrassen met ons Nederlands Wereld Erfgoed, magie en 
vermommingen. Laat u meevoeren en geniet van deze belevingen. 
 
Programma: 
14:30 – 15:00 Ontvangst met koffie/thee en lustrumgebakje in het Tolhuis 
15:00 – 15:45 Welkomstwoord door de Maître de Protocol , de Lustrumcommissie  en de 

Grand Maître, gevolgd door intronisaties 
15:45 – 16:00 Traditionele haring en korenwijn  
16:00 – 18:00 Kennismaking met het Nederlands cultureel erfgoed 
18:00 – 20:00 Aperitief gevolgd door een koud- en warmbuffet bij het Tolhuis met een 

vleugje magie 
20:00 – 23:00 Gezellige avond onder muzikale begeleiding door Richard de Beer 

 
Dit alles met een eigen bijdrage van € 75,00 p.p. 
 
Wij zijn als bestuur verheugd dat er een nieuwe generatie Palen is toegetreden tot ons genootschap 
en nodigen onze leden dan ook van harte uit om ook hun kinderen kennis te komen laten maken 
met ons genootschap. Uiteraard zijn vrienden en familie ook van harte welkom. 
Onze feestlocatie is het historische TOLHUIS, het oudste horeca etablissement van Amsterdam en is 
prachtig en centraal gelegen aan de oevers van ’t IJ. Met de 24-uurs pont vanaf het Centraal 
Station staat u binnen een mum van tijd voor haar imposante deuren. Parkeren in de buurt van 
het Tolhuis is lastig en wij adviseren dan ook om gebruik te maken van het openbaar vervoer. 
 
De dranken en wijnen zijn zoals gewoonlijk voor eigen rekening, te bestellen en direct te voldoen 
(pin) aan de bar.  
 
Graag vernemen wij bij tijds jullie aanmelding voor het feest en verzoeken wij jullie om vóór 5 
november de bijdrage van € 75,00 over te maken op onze rekening bij de 
Rabobank NL17RABO0394855515 t.n.v. Genootschap 't Paaltje. De betaling is tevens de inschrijving. 
 
Wij rekenen op een grote opkomst voor ons jubileumfeest, alsmede op veel introducees en kandidaat 
leden. 
 
Het Bestuur / het Lustrumbestuur 
 
Nico Blank - Grand Maître 
Henk Broekman  - Maître de Protocol 
Bram Visser - Maitre d’Argent / Thesaurier   
Joao Capelinha de Andrade - Ambassadeur / IT 
 
   

  


