
derde kapittel en banket 
van de baronie gent, 
commanderie des costes du rhône
Donderdag 22 maart 2007
Te gast bij Belgische wijnbouwers in Frankrijk

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Uitgeverij Lannoo brengt op 23 maart het boek Te gast bij Belgische wijnbouwers in Frankrijk op de markt, 
de opvolger van de bestseller Logeren bij Belgen in Frankrijk van de auteurs Peter Jacobs en Erwin De Decker. 
De Baronie Gent van de Commanderie des Costes du Rhône is dan ook bijzonder trots u te mogen uitnodigen op de 
avant-première van dit nieuwe boek op donderdag 22 maart 2007, in het nieuwe, prestigieuze Marriott Hotel, 
Korenlei te Gent.

boekvoorstelling en degustatie
Deze voorstelling gaat gepaard met een wijndegustatie waar u ook in première het boek kunt aanschaffen en dit 
tegen een zeer gunstige prijs (prijs in de winkel: 19,95 euro). De Baronie is er in geslaagd om heel wat van de in het 
boek vermelde Belgische Côtes du Rhône wijnboeren naar Gent te halen. Vanaf 17 uur stellen zij hun wijnen voor in 
de vorm van een vrije degustatie.

kapittel en banket van de baronie gent
Wij wensen u ook uit te nodigen op het jaarlijkse Kapittel en Banket van de Baronie Gent van de Commanderie des 
Costes du Rhône, waarop de deelnemende wijnbouwers vanaf 19 uur worden geïntroniseerd. Het banket wordt dit 
jaar verzorgd door het Marriott Hotel, dat in die week zijn deuren openzet. Het Kapittelbanket is met andere 
woorden een van de allereerste activiteiten die er zal plaatsvinden, een unieke gelegenheid om een nieuw boek in 
een nieuwe locatie te ontdekken. 

programma
16 uur  E Persvoorstelling
17 – 19 uur  E Wijndegustatie
19 uur  E Kapittel met intronisaties
19.30 uur  E Kapittelbanket

Bijgevoegd vindt u de verschillende mogelijkheden tot inschrijving. Mogen wij u vragen gebruik te maken van dit 
formulier om uw aanwezigheid te bevestigen.
De Baronie Gent hoopt u talrijk te mogen begroeten.

Met vineuze groeten
De Commandeurs van de Baronie Gent

Philippe Tielemans
Erwin Devriendt
Jan Vallaeys
Bernard Strosse
Roland Verbraeken

E  met dank aan Uitgeverij Lannoo, het Marriott Hotel, Belgian Family Offi ce en de Vlaamse Wijnacademie.




