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Programma
DUBBELEVENT BARONIE GENT
VAN DE COMMANDERIE DES COSTES DU RHÔNE
De Baronie heeft niemand minder dan de heer René
Renou, wijnbouwer in Bonnezeaux, maar bovenal voorzitter van het “Institut National des Appellations d’Origine
Controlée”, kunnen overtuigen aanwezig te zijn naar aanleiding van haar 2de activiteit. De heer Renou, die ondertussen een tweetal jaar voorzitter is van het INAO, wordt in
Frankrijk tegelijk gevreesd en bewonderd voor de vernieuwingen in de Franse wijnwereld waar hij op aanstuurt.
Onder zijn leiding is de controle op de wijnboeren in
belangrijke mate verscherpt en zijn een aantal betrokkenen
blijkbaar hun appellatie al kwijt geraakt.
Nog veel belangrijker is het feit dat de heer Renou aanstuurt op het creëren van een bijkomende appellatie naast
de appellation d’Origine Controlée, met name de volgens
sommigen als elitecategorie omschreven AOCE, waarbij de
“E”slaat op “d’excellence”. Dit alles om de strijd verscherpt
te kunnen aangaan met de andere wijnproducerende
landen.

Bijzonder symposium
10u.00 Onthaal
koffie, thee, fruitsap en een hapje.

10u.30 Voordracht door de heer René Renou
over “de rol van de AOC’s in de 21ste eeuw
en hun afdwingbaarheid”.
Vraagstelling en debat.
19u.00 Onthaal van de deelnemers.
12u.00 Receptie met Côtes Du Rhône wijnen,
frisdranken en hapjes.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen. Let wel:
gelieve tijdig in te schrijven, want het aantal deelnemers is
beperkt.
Met vriendelijke groeten,
Philippe Tielemans
Grootmeester Baronie Gent

19u.15 Kapittelzitting van de Baronie Gent van
de Commanderie des Costes Du Rhône

In de loop van de voormiddag zal een symposium gehouden worden waarop onze gast uiteraard uitgebreid het
woord zal krijgen om zijn doelstellingen en verwezenlijkingen toe te lichten. Hij heeft eveneens reeds toegezegd
ook ‘s avonds op het kapittel aanwezig te zullen zijn.
Het spreekt voor zich dat wij in geen geval onze doelstellingen uit het oog wensen te verliezen en dan ook in de
loop van de dag, zowel naar aanleiding van het symposium
als naar aanleiding van het banket alles in het werk zullen
stellen om een aantal Côtes du Rhône wijnen voor te stellen en te laten degusteren. Zonder enige twijfel zullen
enkele vertegenwoordigers van Côtes du Rhone appellaties
aanwezig zijn en wie weet, misschien zelfs van een aantal
nieuwe appellaties, hetgeen de cirkel volledig rond zou
maken.

2de Kapittel

met intronisatie van chevaliers.

De leden van de confrerieën worden
gevraagd in ornaat te zijn tijdens het
kapittel.

19u.45 Aperitief en zeer verzorgd buffet met
- voorgerechtenbuffet

COMMANDERIE DES COSTES DU RHÔNE
BARONIE GENT
P/a Coupure rechts 224, 9000 Gent
info@cotedurhone.be
Vanaf 01/01/2005: www.cotedurhone.be

- hoofdgerecht
- dessertbuffet
- koffie met versnaperingen
Besproeid met passende wijnen uit de
Côtes Du Rhône.
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Praktische informatie

Met de gewaardeerde steun van:

Plaats:
Holiday Inn, Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
Er is gratis parking voorzien.

VANUIT BRUSSEL (E40):
Volg richting Oostende (E40), neem afrit 14, EXPO
VANUIT KORTRIJK (E17):
Volg richting Antwerpen (E17), op het klaverblad
van Zwijnaarde (E17 en E40), volg richting
Oostende, neem afrit 14, EXPO

Inschrijven:
Inschrijven kan door bijgaand inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen vóór
15/02/2005.
Let wel: het aantal deelnemers is beperkt!
Deelnameprijs:
• voor de academische zitting € 20
• voor het kapittel en buffet € 50
• voor de beide samen € 60
te betalen op rekeningnummer 630-1910628-78

COMMANDERIE DES COSTES DU RHÔNE
BARONIE GENT
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