
OPKIKKERS  

Kringloopwinkel Keer op Keer geeft elke week een 

Opkikker van € 250 aan een vereniging of stichting. 

 

De opkikkers van de maand mei zijn gegeven aan:  

 Biljart Club Heiloo - voorheen ‘t Treffertje-  

 Viva! zorggroep, vestiging De Loet in Heiloo, bijdrage om met de bewoners een ritje te maken met 

de zonnetrein in Schoorl,  

 Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood, bijdrage voor de aanleg van een trap in Kapelbos,  

 Speel-o-theek Heiloo, onderdeel van de bibliotheek,  aanschaf  speelgoed ter gelegenheid van hun 

40-jarig bestaan.  

 

 Ook Hippische Sportvereniging Heiloo ontving een van de opkikkers.  

 

Wij zijn een actieve vereniging die vele activiteiten organiseert op het mooie terrein aan de Zeeweg in 

Heiloo. 

Op 18 en 19 mei hebben we ons jaarlijkse Concours 

Hippique gehouden. Vele deelnemers hadden zich 

ingeschreven voor de dressuur en springwedstrijden 

en streden om de mooie prijzen die er te winnen 

waren.  

Onder de deelnemers was ook Britt Dekker met haar 

mooie paard George die met een eerste prijs naar 

huis ging. 

Kom een keer kijken! In juni en juli zijn er diverse 

activiteiten. Je kan ons volgen op Facebook Iedereen 

die een eigen paard of pony ter beschikking heeft is 

welkom als lid bij de vereniging. Je kunt deelnemen 

aan allerlei activiteiten zoals lessen en clinics; ook als je alleen ruimte zoekt om zelf te kunnen rijden is dat 

mogelijk. 

“Het is natuurlijk heel belangrijk voor de paarden en pony’s dat de bodem waarop gereden wordt goed is en 

daar besteden we veel tijd aan. De bodem van de binnenhal heeft groot onderhoud nodig en dat gaat veel 

geld kosten! Daarom vinden wij het heel fijn dat Hippische Sportvereniging Heiloo een opkikker van XopX 

krijgt, daar zijn wij héél blij mee!” aldus Denny Herder. 
 

 Wilt u ook in aanmerking komen voor een donatie? 

 
U kunt het formulier downloaden via www.stichtingxopx.wordpress.com of ophalen in onze winkel 
Keer op Keer, Rijksweg 127, Limmen. 
 
Openingstijden: dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur, 
tel. 072- 5325962. 
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