
Rotaryclub Ermelo-Putten bestaat 50 jaar 

 

Het echte feest laat nog even op zich wachten, maar vandaag zaterdag 3 oktober vierden de 

leden van Rotaryclub Ermelo-Putten dit jubileum op gepaste wijze met elkaar. De voorzitter 

van de club John Hagendoorn en de voorzitter van de Lustrumcommissie René van Aalst 

gingen persoonlijk bij de leden langs om deze dag te vieren. 

 

 
 
Helaas gooit het Coronavirus ons hier roet in het eten en moeten we het echte feest uitstellen naar 
volgend jaar. In een terugblik op 50 jaar Rotaryclub Ermelo-Putten, welke op 3 oktober 1970 is 
opgericht, constateren wij dat de club een lange en indrukwekkende lijst van activiteiten en projecten 
heeft gedaan. 

Vooral de "Motary" is bekend van onze club. Samen met de Veluwse Motor Tour Club (VMTC) en 
soms ook met onze zuster club Dorsten uit Duitsland, werd/wordt jaarlijks een tour uitgezet van ruim 
350 KM voor enthousiaste motorrijders. De leden van de Rotaryclub Ermelo-Putten verzorgen samen 
met de VMTC de tour tot in de puntjes en de bijdragen van de deelnemers gaan volledig naar het 
goede doel. Het ene jaar was dat € 15.000 en het andere jaar (met verdubbelaars) tot € 50.000. 
Tientallen goede projecten over de gehele wereld zijn met deze acties gefinancierd. 

Afgelopen twee jaar helpt de Rotaryclub ook het Zorgerf Putten om (met een wensboom op het erf) 
wensen van de dementerende bewoners in vervulling te laten gaan, en met activiteiten als een 
poffertjeskraam en oudHollandse spelletjes. 

Ook vele kleine projecten en spontane activiteiten zoals, de jaarlijks terugkerende bloembollenactie 
waarmee het internationale Rotaryproject 'Polio de wereld uit' wordt ondersteund of meer recent de 
actie van Stichting Vrienden van St Jansdal om met Relax brillen het medewerkers van het ziekenhuis 
mogelijk te maken om te ontspannen in virtual reality brillen.  

De afgelopen vijf decennia is de club mee veranderd met haar leden en de maatschappij. Zo 
veranderde de club in haar clubjaar 2013-2014 van een wekelijkse avondclub naar een 
tweewekelijkse avondclub en werd begin deze eeuw besloten ook vrouwen als leden toe te laten, en 
het doel blijft gelijk. “Het aanmoedigen van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een 
waardige ondernemingsgeest”. Volgend jaar op 17 april 2021 hopen wij alsnog en ook wat uitbundiger 
het jubileum te vieren met leden, vrienden en gasten. 

 


