
 

 

   WIJN PROEVEN IN EEN BOERENHOEVE ! 

 

 

ROTARY CLUB 

BARENDRECHT 

 

NAJAARSPROEVERIJ 

2014      WIJN EN SPIJS 
                  

 

Vooraankondiging/Uitnodiging 

 
Beste wijnliefhebbers(sters) 

              
Op vrijdagavond 7 november 2014 organiseert de Rotary Club Barendrecht een wijn- en 

spijsproeverij voor haar leden, partners, vrienden en belangstellenden; vanaf 19.00 uur bent 

u van harte welkom op een historische plaats in Barendrecht. De proeverij is dit jaar in een 

monumentale boerderij aan de Voordijk 332 in Barendrecht. Een bijzondere plek met een 

bijzonder doel. Nu nog een boerderij, misschien binnenkort het hospice voor Barendrecht en 

omgeving. 

 

In de stal waar vroeger de koeien werden gemolken, staan straks de proeftafels met 

begerenswaardige wijnen afkomstig uit vele landen en windstreken. Een veertigtal wijnen en 

port- en dessertwijnen staat open om te proeven. Tijdens en na het proeven kunt u, zoals u van 

ons gewend bent, genieten van een lekkernijenbuffet verzorgd door onze eigen keuken. 

 

Rotary Club Barendrecht stelt zich ten doel zich te concentreren op projecten om de (lokale) 

gemeenschap te dienen, in het bijzonder ten behoeve van mensen in een kwetsbare positie. 

 

Hoewel de proeverij gratis is, hopen wij dat u na afloop wijn zult bestellen. De 

opbrengst van deze proeverij wordt gedoneerd aan de dit jaar opgerichte Stichting 

Hospice Barendrecht, teneinde die zo te helpen de start te financieren. 
 

Aanmelden voor deze bijzondere proeverij kan per e-mail naar 

henkvermeiden@online.nl of telefonisch naar (06) 55 73 71 75.  

Liefst voor 3 november met vermelding van aantal personen. 

 

Met vriendelijke groeten,  

   

Henk Vermeiden 

 
Bent u niet in de gelegenheid de proeverij bij te wonen, maar draagt u dit initiatief een warm hart toe, dan 

is een gift van harte welkom op onze rekening NL98 INGB 0677 3275 28 t.n.v. Rotaryclub Barendrecht 

ondervermelding van ‘Proeverij 2014’. Of vraag naar de lijst met de te proeven wijnen zodat u thuis kunt 

kiezen en bestellen. 


