Valkenburg aan de Geul, 28 november 2008

Persbericht

Nieuw chefsboek ‘Joie de Vivre’, onthulling pelgrim en inzegening wijngaard
Het schitterende landgoed Château St. Gerlach in Valkenburg aan de Geul – onderdeel
van Camille Oostwegel ChâteauHotels & - Restaurants - was donderdag 27 november het
middelpunt van een aantal feestelijkheden.
Uit het park van het Château werd in december 2006 het bronzen beeld van de pelgrim
gestolen. Het kunstwerk maakte deel uit van de beeldengroep van beeldhouwer Ru de
Vries uit Voeren. De kunstenaar heeft een nieuw beeld van de pelgrim gemaakt, en dat
werd onder veel belangstelling onthuld door de heer M. Eurlings, Burgemeester van
Valkenburg aan de Geul.
Vervolgens stond er nog een bijzondere gebeurtenis op het programma. In 2008 is een
begin gemaakt met de aanleg van een wijngaard op St. Gerlach om op den duur wijnen
in het eigen restaurant te schenken. De aangeplante pinot noir is bedoeld voor een
methode champenoise rosé. De wijngaard (Clos St. Gerlach) werd ingezegend door
pastoor Alain Tardier van de St. Martinusparochie uit Maastricht.
Last but not least werd het eerste exemplaar van het chefsboek ‘Joie de Vivre’
overhandigd aan de gouverneur van Limburg de heer L.J.P.M. Frissen (zie toespraak in
de bijlage).
Het boek beschrijft de verschillende hotels en restaurants en de wijze, waarop ze door
Oostwegels bevlogenheid zo geworden zijn en portretteert de chefs en een breed scala
aan kleinschalig opererende leveranciers uit de regio. Zo ontstaat er een compleet beeld
van de rijkheid van de regionale keuken met alle traditionele en nieuwe ingrediënten.
Iedere chef stelde speciaal voor het boek een driegangenmenu samen.
Auteurs Yvo van Regteren Altena, Florian Prins en Babette Verbeek zijn er in geslaagd
om de Limburgse levensstijl over te brengen: genieten van iedere dag met heerlijk eten
en goede wijn. Joie de Vivre is een kijk-, lees- en kookboek in één. Blikvanger van het
rijk geïllustreerde boek zijn de beelden van fotograaf Etienne van Sloun.

Bijlage: Toespraak van de gouverneur van Limburg, dhr. Frissen
Foto’s: bij publicatie van de foto’s, vragen wij u vriendelijk de naam van de fotograaf, Ellen Deben
te vermelden
Foto 01: Onthulling van het pelgrimbeeld, vlnr. Kunsternaar Ru de Vries, mevrouw Oostwegel, de
heer Oostwegel, Burgemeester M. Eurlings en Pastoor Tardier.
Foto 02: Inzegening van de wijngaard door Pastoor A. Tardier
Foto 03: Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Joie de Vivre’ aan Gouverneur
Frissen door mevrouw Roeters, directeur Uitgeverij Inmerc.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of meer beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de Marketing afdeling
van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants, telefoon 043 – 608 89 00 of via e-mail
mdg@chateauhotels.nl. Voor meer informatie over uitgeverij Inmerc kunt u de website
www.inmerc.nl bezoeken.
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