
Welkom op de site van Rotary Club Bunnik 

Onze club bestaat uit enthousiaste en actieve vrouwen en mannen die wonen of werken  in de 
gemeente Bunnik. In 1971 opgericht en we bestaan inmiddels alweer 50 jaar. Wij komen wekelijks bij 
elkaar in het Wapen van Werkhoven op woensdagavond tussen 18:00u en 20:00u. De avond begint 
met een borrel om even bij te praten met elkaar.  

Om 19:00u begint ons programma, vaak met een externe spreker over maatschappelijke, culturele of 
wetenschappelijke thema’s. Maar avonden worden ook intern ingevuld of worden er avonden 
georganiseerd waarbij ook de partners aanwezig kunnen zijn. Rond 20:00u eindigt het officiële 
programma en sluiten we de avond af door gezellig gezamenlijk te eten.   

Rotary Club Bunnik is een serviceclub, naast gezelligheid is het ondersteunen en helpen waar nodig 
binnen de gemeente Bunnik de kernactiviteit van onze club. Vaak achter de schermen en minder 
zichtbaar, maar wel heel erg noodzakelijk. Projecten als “samen tafelen” voor eenzamere ouderen, 
een muziekmiddag voor de ouderen van Bunnik. Maar ook het financieel ondersteunen van het  
jeugdfonds voor sport en cultuur of het mede organiseren van een beroepenmarkt op de middelbare 
scholen in Zeist voor HAVO 4 en VWO 5 leerlingen. Zomaar een greep uit de diverse activiteiten 
waarmee onze leden zich mee bezighouden. 

Als Rotaryclub maak je deel uit van netwerk van leden over de gehele wereld die hun kennis en 
ervaring altijd willen inzetten om lokaal of internationaal te helpen. Alleen in Nederland zijn er ruim 
500 clubs met 16.000 leden. Internationaal zijn het er 34.000 met 1,2 miljoen leden. Bij elkaar dus 
een enorm potentieel om een verschil te maken. 

Heb jij goede ideeën? Ben je er aan toe om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap? Binnen 
onze club is veel mogelijk! Ik nodig je graag uit om een keer langs te komen om kennis te maken en 
een borrel te drinken. Neem gerust contact op met onze secretaris Ricco Dun via  
rcbunnik@gmail.com of 06-51404191. 

Tot ziens, Patrick Wychgel, voorzitter Rotary club Bunnik 2021-2022 


