
GEUrtTSEN 
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UITNODIGING 

WIJNPROEVERIJ 

Onder deze slogan houdt onze Rotaryclub Amersfoort

Regio zijn traditionele wijnactie om fondsen te werven 

voor het steunen van zijn Community-Service-acties in 

het algemeen en nu voor Nationaal Monument Kamp 

Amersfoort. 

GEUrtTSEN 
WIJNIM P ORT 

Wijn voor 

Nationaal Monument 

Kamp Amersfoort 

Rotary. 

Klik hier voor de bestellijst

https://www.rotary.nl/amersfoortregio/activiteiten/Archief%202018-2019/20190615%20Wijn%20voor%20Kamp%20Amersfoort%20Bestelformulier.pdf


'Nationaal Monument Kamp Amersfoort, op de grens van Leusden en 

Amersfoort, is een van de drie bekendste Nederlandse herinneringscentra. In de 

periode 1941 tot 1945 hebben ongeveer 35.000 veelal politieke gevangenen voor kor

te of langere tijd vastgezeten in dit doorgangs- tevens strafkamp dat onder direct 

bevel stond van de 55. 

Na de oorlog wilde men de verschrikkingen uit het kamp zo snel mogelijk 

vergeten en werd het kamp volledig ontmanteld. Ondanks dat alles teruggebracht werd 

tot resten van de fundamenten is de beklemming voelbaar gebleven. In 2004 is er een 

mooie, bescheiden gedenkplaats gerealiseerd, die het herrijzen van de herinnering uit 

de grond (uit de vergetelheid) symboliseert'. (zie www.kampamersfoort.nl) 

De proeverij vindt plaats in het proeflokaal van Geurtsen Wijnimport. 

De wijnen zijn onder zeer gunstige voorwaarden aangeboden. Per fles wordt een 

toeslag van € 2,- (€ 2,42 incl. BTW) berekend die geheel ten goede komt aan Nationaal 

Monument Kamp Amersfoort. 

Voor zakelijke relaties kunnen wij onder dezelfde voorwaarden (toeslag van € 2,- excl. 

BTW per fles) op maat gemaakte relatie-/wijnpakketten samenstellen. Wij adviseren u 

om daarvoor rechtstreeks met Geurtsen Wijnimport contact op te nemen (033 463 3035) 

of dit tijdens de wijnproeverij nader te overleggen. 

Graag nodigen wij u en uw partner uit voor onze traditionele wijnproeverij van 

Rotaryclub Amersfoort-Regio. 

Datum 

Tijd 

Locatie 

15 juni 2019 

Tussen 16.00 en 18.00 uur 

Proeflokaal van Geurtsen Wijnimport 

Nijverheidsweg-Noord 62 

3812 PM Amersfoort 

Vanzelfsprekend zijn naast uw partner uw vrienden en andere introducés ook van 

harte welkoml 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd en hoe meer verkochte wijn hoe meer goede doelen 

we kunnen steunen. Voor de organisatie van de proeverij is het van belang om enig 

inzicht te hebben in het aantal personen dat de proeverij zal bijwonen. Geef bij voorkeur 

uw komst door via telefoon 033-463 30 35 of E-mail: bastiaan@Geurtsenwijnimport.nl, 

maar u bent natuurlijk altijd welkom als u zonder opgave toch besluit te komen. 

Wij verheugen ons op uw komst! 

Fundraising Commissie van RC Amersfoort-Regio 

www.kampamersfoort.nl



