
Beste Vrienden, 

Hoe zit dat nu eigenlijk ineen met die “etiquette”? 

Hoe stel je personen aan iemand voor? 

Wat doe ik en wanneer met mijn servet? 

De meesten onder ons zijn wel min of meer op de hoogte van de regels van de 

etiquette. 

Zoals het echter niet slecht is de regels van de wegcode in herinnering te brengen is 

het zeker even goed (en noodzakelijk) de regels van de etiquette eens terug op te 

frissen. 

 

Wanneer dit dan ook op een ludieke manier gebeurt moeten jullie zeker present zijn 

in het Kasteel van Moerkerke op donderdag 7 november 2019 om 19u. 

Wij nodigen jullie dan ook vriendelijk uit op de “causerie over etiquette”  

gepresenteerd door Mevrouw Yvette Verbeerst, deskundige op het vlak van 

etiquette. 

 

De causerie gaat gepaard met een diner: 

- Ontvangst met aperitief. 

- Soepje van cresson, lavas, gerookte paling. 

- Fazantschijfjes “Fine Champagne” jonagold, boschampignons, witloof, amandel-          

kroketjes.                     

- Koffie (of thee) met koekjes.         Chateau Lamothe Bel Air 2015 Bergerac. 

 

Totale kostprijs inclusief wijn en drank aan tafel bedraagt  € 45 per persoon. 

Indien nà de inschrijving van de leden van de “Vrienden van Maerlant” nog plaatsen 

vrij zijn kunnen die worden aangevuld met niet-leden: kostprijs: € 50 per persoon. 

 

Dresscode:Stadskledij. 

 

Inschrijven vóór uiterlijk 26 oktober 2019 via een mailtje naar 

diane.stappaerts@telenet.be en door het bedrag dat met uw inschrijving overeen 

komt over te schrijven op de rekening van de “Vrienden van Maerlant”              

BE15 0682 4079 3130  p/a Zwaanstraat 22 te Sijsele met vermelding “Etiquette”. 

Mogen we er op aandringen om indien u er nu al zeker van bent er te kunnen bij 

zijn dan ook zo vlug mogelijk zou willen inschrijven zodat we tijdig weten of er 

voldoende interesse is om deze wel heel bijzondere causerie te laten doorgaan. 

 

We zien er naar uit om u te ontmoeten op deze heel bijzondere bijeenkomst. 

Met Maerlantse groeten 

Erwin Allemeersch   Luc Taelman    Paul De Graeve 

Ondervoorzitter   Bestuurder    Voorzitter. 

 

 


