Activiteiten en projecten
De leden van Rotaryclub Nijkerk zijn actief en staan met beide benen in de Nijkerkse maatschappij.
Het hele jaar door organiseert Rotary Nijkerk activiteiten. Hiermee proberen we op een leuke manier
mensen te laten zien wat Rotary doet en geld in te zamelen voor de goede doelen die wij
ondersteunen. Hieronder een aantal (twee)jaarlijks terugkerende evenementen. Op onze
Facebookpagina worden activiteiten onder de aandacht gebracht en wordt aangegeven hoe je kunt
deelnemen.

ACTIVITEITEN IN 2019:
- 6 juli 2019 - Stadsgolf

ACTIVITEITEN IN 2018:
- 17 mei 2018 - Groot Nijkerks Dictee
- 21 september 2018 - Golftoernooi
- 22 september 2018 - Drakenbootrace

Nijkerks Dictee
Het groot Nijkerks Dictee wordt al een aantal maal met succes georganiseerd. Diverse schrijvers
buigen zich op een mooie tekst die door een bekende Nijkerk wordt voorgelezen. Uiteraard kan
iedereen meedoen, maar een beetje taalgevoel is wel handig.

Stadsgolf
Een uniek evenement dat voor het eerst in Nijkerk wordt gehouden is in 2017. Een mooie route van
circa 5 km is uitgezet langs diverse bijzondere plekken van Nijkerk. Flights van 4 personen kunnen
meedoen. Je hoeft er niet voor te kunne golfen. Meedoen is belangijker.
Door de (binnen) stad, langs parken en gezellige buurtjes kom je de 18 ludieke holes tegen die
bedrijven hebben gesponsord en verzorgd. Het kan maar zo zijn dat je moet proberen de bal over
een vijver te krijgen, in een winkel een hole moet putten of een object moet raken op grote hoogte.
Ludieke holes zijn door de sponsoren bedacht en worden nu uitgewerkt. Een bijzondere hole geven
we vast weg. Op het dak van woonzorgcentrum De Pol. Niets is te gek. Dat beloven wij!

Golftoernooi
Al decennialang het golfevenement in de regio. Circa 20 flights (van elk vier personen) strijden ieder
jaar weer om de eer en dragen daarmee hun steentje bij voor goede doelen waar Rotary Nijkerk zich
hard voor maakt. Iedereen kan zich aanmelden met een flight. Een gezellige dag, ieder jaar weer.

Na het golfen staat een aangeklede borrel klaar en is er gelegenheid tot douchen/omkleden voor
diegenen die schoon en fris aan tafel willen voor het traditionele boerenpottendiner.
Tijdens het diner wordt een veiling gehouden van prachtige en ludieke items. Voor iedereen zit er
wel wat tussen. Na ook nog eens een verloting met leuke prijzen, volgt natuurlijk de prijsuitreiking
van de winnaar van het Rotary Golftoernooi.

Drakenbootrace
De opstart en organisatie van dit bijzondere evenement, samen met Lions Nijkerk. Met Drakenboten
wordt een race georganiseerd in de havenkom van Nijkerk. Inmiddels is de organisatie in handen van
een eigen Stichting Drakenbootrace. Maar uiteraard doet Rotary Nijkerk mee als team.

Wijn&spijs-wandeling
Een uniek culinair evenement in Nijkerk. Genieten van heerlijke wijn- en spijscombinaties op
zorgvuldig geselecteerde plaatsen door de (binnen)stad. Je wandelt onder begeleiding van een gids
langs vijf bijzondere plaatsen met een verhaal.
Op iedere locatie ga je na een korte toelichting genieten van een heerlijke wijn- en spijscombinatie.
De totale wandeltijd is circa 1 uur waarin je mooie en bijzondere plekken van Nijkerk leert kennen en
leuke gesprekken hebt aan tafel en onderweg.

PROJECTEN
Rotary Nijkerk organiseert niet alleen diverse activiteiten om geld in te zamelen, maar heeft ook
diverse projecten onder hun hoede.
Water en sanitatie
Rotary Club Nijkerk onderhoudt al ruim 60 jaar een nauwe vriendschapsband met RC MeschedeWarstein in Duitsland. Meermalen per jaar komen beide clubs bij elkaar. Om deze vriendschap te
benadrukken hebben de clubs gezamenlijk een project van Habitat for Humanity in Cambodja
ondersteund. In november 2016 ondernam een gezelschap bestaande uit 19 Nederlandse en Duitse
Rotarians en partners een bouwreis naar Siem Reap. Naast het bouwen van een huis en 6 toiletten
en vijf dagen, hebben ze ook nog een school bezocht en daar aan 200 kinderen tandenpoets- en
handenwas-les gegeven. Omdat sanitatie een van de speerpunten is van Rotary.

