
Kringloopwinkel xopx heeft vanaf juni t/m september 2016 aan 
onderstaande goede doelen gedoneerd 
 

€    800,00 Sportinstuif 55+ in Heiloo: bijdrage voor het (her-) opstarten van de  

Gymnastiekvereniging. 

€    500,00 Zelda van Boheemen in Limmen: voor het volgen van dolfijntherapie.  

www: facebook.com/helpzeldaverder . 

€    500,00 Dance- en Fitstudio 115 in Heiloo: bijdrage voor het organiseren van een  

optreden t.b.v. het 20- jarig bestaan. www.danceenfitstudio15.nl. 
€    500,00   Stichting Vriendschapsband Spitak-Limmen: realisering/financiering van 

  kinderkamp 2016 in Spitak-Armenië. www.stichtingspitaklimmen.nl 
€    500,00 Gym- en turnvereniging Achilles in Egmond aan Zee: bijdrage voor de  

aanschaf van gymnastiektoestellen. www.achilles-egmond. 
€    500,00  Esdegé Reigersdaal, cluster KAS in Heerhugowaard: bijdrage voor de 

aanschaf van een beeldscherm en verduisteringsgordijnen. 
€    500,00 Stichting People2People: bijdrage voor de aanschaf van een waterpomp op  

zonne-energie in Malawi. www.ppl2ppl.nl 
€    500,00 Zwemles in De Witte Brug voor inwoner(s)s van Heiloo. 

€    300,00 Stichting Showhero in Heiloo: bijdrage voor het organiseren van hun jaarlijkse 

show in theater De Beun op 1 oktober a.s. www.showhero.nl 
€    250,00 Ci Vediamo-voetgolftoernooi: opbrengst komt ten goede van Stichting Kees. 
€    250,00 Resource Link Foundation: aanschaf materialen op basisscholen in Ghana. 

www.RLFN.nl 
€    250,00 Stichting Openbare Bibliotheek: bijdrage voor de aanschaf van materiaal voor 

de Kinderboekenweek van 5 t/m 15 oktober 2016  
€    200,00  Historische Vereniging Heiloo: plaatsen van Stolpersteine  (gedenktekens) op 

trottoirs voor de huizen van mensen die door de nazi’s zijn verdreven, 
gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord zijn gedreven. www.oudheiloo.nl 

€    100,00 Oliver Sanz Prieto in Heiloo: schoolspullen voor Gambia Mansa Colley Bojang 

School (project Jac. P. Thijsse College in Castricum). 
 
 
Ook zijn de onderstaande opkikkers van € 500,00 uitgedeeld. 

 

Juni: Stichting Spelekind (Theaterbende Heiloo); Ronald Mc Donaldhuis in Rotterdam;  

Juli: Stichting Promotie Roemenië; Kinderdagcentrum Het Duinhuis in Haarlem;  

Augustus: Stichting Landelijke dag herdenken geweldslachtoffers; Castricumse invaliden 

sportclub (C.I.S.).  

September: Amsterdam City Swim voor Stichting ALS; Jeugdmusicalvereniging De 

Hanswijckers in Egmond Binnen. 

 
Tevens zijn onderstaande jaarlijkse donaties uitgekeerd: 

Stichting Sportlife € 1.000,00 en € 464,00 aan de Cultuurkoepel 

 
Het is druk in onze kringloopwinkel en zonder inzet van vrijwilligers zijn deze donaties niet 
mogelijk.  
Hebt u zin om ons te komen helpen? U bent van harte welkom!  
 
Kringloopwinkel Keer op Keer, Industrieterrein Oosterzij 17, tel. 072 532 59 62. 
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 
14.00 uur. 

 


