
 

 

                                                           november 2020 

Het verschil begint bij ú 
 

Opbrengst Wijnactie voor de Amersfoortse Voedselbank 

 
 

       

Binnenkort is het weer Kerstmis, het feest van het licht. Een feest dat wij gezellig 

door willen brengen met onze familie en vrienden. Dit jaar is alles anders en kunnen 

wij slechts hopen dat we Kerstmis kunnen vieren zoals we gewend zijn. Maar waar 
voor de meesten van ons de onzekerheid beperkt blijft tot de vraag met hoeveel 

mensen we dit jaar bij elkaar kunnen zijn, zijn er als gevolg van de coronacrisis ook 
Amersfoorters die deze Kerstmis in onzekerheid verkeren, bijvoorbeeld omdat hun 

inkomen flink gedaald is en het maar de vraag is of zij een feestelijk kerstmaal op 
tafel kunnen neerzetten. 

De vrijwilligers van de voedselbank doen er alles aan om mensen met financiële 
problemen te helpen, maar de uitdaging is groot. Ze helpen sowieso al veel mensen 

die het niet redden om voldoende en gezond eten te kopen en de verwachting is dat 
het aantal mensen dat hulp zoekt als gevolg van de coronacrisis toe zal nemen. 

Tegelijkertijd neemt de donatie van voedingsmiddelen af en kunnen er momenteel 
geen supermarktacties gehouden worden. 

Daarom heeft de Voedselbank Amersfoort geld nodig. Geld om gezonde producten te 
kopen voor het samenstellen van mooie, evenwichtige voedselpakketten. 

Wellicht ook een beetje in de kerstsfeer! 

OPBRENGST WIJNACTIE 2020 TEN GOEDE VAN VOEDSELBANK AMERSFOORT 

De opbrengst van de Rotaryclub Amersfoort-Regio Wijnactie 2020 komt geheel ten 

goede van de klanten van Voedselbank Amersfoort. 

Met de opbrengst worden zij rond de Kerst extra gesteund, waardoor ook zij in deze 

onzekere tijden het feest van het licht met wat meer glans kunnen vieren. 

In belangeloze samenwerking met Geurtsen Wijnimport is het mogelijk om deze 

toonaangevende wijnen, uiterst scherp, aan te bieden. 

Reden temeer om nu uw wijnvoorraad aan te vullen met een aantal mooie 

wijnen voor een nog mooier doel! 
 

Andere wijnen uit het assortiment van Geurtsen Wijnimport zijn ook leverbaar 
onder vergelijkbare condities, waarbij de prijs per fles uiteraard afhankelijk is van de wijn die gekozen wordt. 

                                                                                                               Bestellen: Z.O.Z. 
  

https://geurtsenwijnimport.ccvshop.nl/
http://www.rotary.nl/amersfoortregio/


 

 

 

‘Rotaryclub Amersfoort-Regio Wijnactie 
 

 

 

 

• Normaal in de winkel €14,95 uw voordeel € 2,98 per fles!! 
                    AANTAL 

 
- Salentein, Sparkling Brut  Actieprijs € 11,97 p/fl.      (incl.btw)   _____fl  
- Salentein, Sauvignon Blanc   Actieprijs    € 11,97 p/fl.      (incl.btw)   _____fl  

- Salentein, Chardonnay B.S.  Actieprijs € 11,97 p/fl.      (incl.btw)   _____fl  
- Salentein, Pinot Noir B.S.  Actieprijs € 11,97 p/fl.      (incl.btw)   _____fl  

- Salentein, Malbec B.S.   Actieprijs € 11,97 p/fl.      (incl.btw)   _____fl  
          
         BESTELLING TOTAAL  ______FL 

 

Bestellen per doos van 6 fl.  (mag in de mix) → Prijs p/ds =€ 71,82 
                  waarvan voor de Voedselbank  € 14,52 
 

Andere wijnen uit het assortiment 
 

___________________________________________________________________   _____fl  
___________________________________________________________________   _____fl  
___________________________________________________________________   _____fl  

___________________________________________________________________   _____fl  
          

         BESTELLING TOTAAL  ______FL 
 
 

 
 

Naam  :____________________________________________________________  
Adres   :____________________________________________________________  

Postcode :____________________________________________________________ 
Email  :________________________________________________(voor facturatie) 
 

 
 

 
Mail uw bestelling naar Geurtsen Wijnimport: bastiaan@geurtsenwijnimport.nl. 
 

 
Uw bestelling wordt door onze chauffeur keurig en volgens de coronaregels bij u thuisbezorgd. 

Afhalen kan ook (op afspraak). Bel: Bastiaan Geurtsen 06-27 438 922 / Geurtsen Wijnimport 
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