Activiteitenoverzicht 2021
Door: Diana Bakker
Hier vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten die in 2021 door RC Purmerend-Polderland zijn
georganiseerd of waaraan leden van RC Purmerend-Polderland een bijdrage hebben geleverd. De lijst wordt
gedurende het clubjaar bijgewerkt.

Januari

Special forces hart onder de riem.
Door de opbrengst van de verkoop van
de Rioja en cava konden we (met
behulp van de firma Rijser) aan de
leden van Special Forces, die door alle
beperkingen niet meer kunnen sporten.
In de vorm van een chocolade hart werd
er een hart onder hun riem gestoken.

Maart

Lente contact kaartjes
Driehonderd kaarten zijn geschreven
Voor eenzame ouderen in coronatijd.
Ontwerp kaarten ook door een lid.
Om mensen een hart onder de riem te
steken in deze rare tijd.

Febr.okt.

FB pagina gemaakt met film
Voor Jeffrey die een behandeling tegen
MS nodig heeft in het buitenland.
Verkoop chocolade, veiling, fancy fair,
sponsorloop.
(foto H. Giskes)

April

Hart onder de riem 'Dijklanders'
Met een knipoog naar de lintjesregen
werden op de dag voor Koningsdag
maar liefst 2500 flessen wijn en 500
flessen Beemster appelsap afgeleverd
bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.

Mei

NL doet hulp schoonmaak van het
verblijf van Wij Allemaal.
Naast ontmoetingsplek is het ook een
centrum waar begeleiding en tal van
therapieën worden gegeven gericht op
het verbeteren en ondersteunen van de
lichamelijke en mentale conditie. Met als
doel de kracht en weerbaarheid te
vergroten en de controle over het leven
weer terug te krijgen, in welke vorm of
op wel niveau dan ook.

Juli

Rotary Vlielandkamp
Vervoer en coördinatie/ organisatie
Rotary Vlielandkamp. Kamp voor
kinderen die niet door omstandigheden
op vakantie kunnen. Dit jaar twee
groepen van 30 kinderen vanwege
Covid. Testen testen testen……maar
iedereen bleef negatief.

Oktober

Tulpenbollen actie tegen polio. Door
de verkoop van doosjes bollen is, mede
door verdubbeling van de Linda en
Billgates foundation ruim een half
miljoen dollar binnengehaald.

November

Jerry tegen MS. Door veel acties van
een aantal leden van de club is €60.000
opgehaald en kan Jerry voor een
stamcelbehandeling naar Rusland.
Rommelmarkt, wijnverkoop, loterij,
crowdfund, pub quiz, chocolade
verkoop, veiling…..allemaal activiteiten
om het bedrag binnen te halen. Maar
het is gelukt!

December

Kerstpakkettenactie. Do good…feel
good. Gezamenlijke actie van de clubs
in de regio om pakketten te verkopen en
van een deel van die opbrengst
weggeef pakketten te maken en te
beozrgen. Dit jaar record aantal van 600
weggeefpakketten gemaakt en bezorgd.

December

Hulp voor stichting Mee Doen die 200
brunchpakketten bij 200 eenzame
ouderen bezorgt. De club heeft een van
de producten aangeboden die in de
brunchdoos werd gedaan. Andere clubs
in de regio deden ook mee met een
product. (foto H.Giskes)

December

Rioja en cava 2021.
Door de verkoop van rioja en cava die
door onze partners in Spanje wordt
uitgekozen is, is hier verkocht. 390
dozen. Goed voor een polio opbrengst
van ruim vijfeneenhalf duizend euro met
een verdubbeling door de Bill Gates
foundation. En twee duizend euro voor
goede doelen in onze regio. In
samenwerking met Rijser transport en
Poel bollen/tulpen kwekerij.

