Activiteitenoverzicht 2022
Door: Diana Bakker
Hier vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten die in 2022 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

Reparatie bakfiets de Kosterij.
Door de opbrengst van de verkoop van
de Rioja en cava konden we (met
behulp van de firma Rijser) de bakfiets
laten repareren waarmee bijvoorbeeld
meel en producten van de molen de
Nachtegaal worden vervoerd door naar
en van de Kosterij en Breidablick in de
Beemster.

Maart

Hulp diners etc. Oekraïners bij
Burggolf en tassen medicijnen
aangeschaft voor transport OekraÏne.
Een flink deel van de club heeft
geholpen bij het klaarmaken en
serveren van ontbijten, lunches en
diners aan de vluchtelingen uit Oekraïne
die opgevangen worden in het hotel van
Burggolf.

Maart

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.

Maart

Polders schoon!
Omdat we 30 jaar bestaan en
Polderland heten, gaan we de komende
maanden de polders eens aanpakken.
Gewapend met prikstokken,
handschoenen en vuilniszakken, halen
we vuil dat is achtergelaten op. Elke
laatste zaterdag van de maand.
Begonnen in de Beemster, daarna de
Purmer, de Wijdewormer en de
Starremeer. Iedereen is welkom.
Data:26-3/30-4/28-5/25-6

April

Lunch verzorgen vluchtelingen.
Vluchtelingen die uit Oekraïne zijn
gevlucht krijgen een lunch gemaakt door
de leden van de club. Elke zaterdag
staat een ploeg te koken, serveren en af
te wassen. Zo hebben de mensen ook
één dag in de week ‘vrij’ en hoeven ze
niet te koken.

