
Tovertafel: 
In 2018 hebben we 4 instellingen blij mogen maken met 
het gebruik van onze Tovertafel: 

Pallia zorgbureau in ’s-Gravenzande 

Pieter van Foreest, De Hoge Tuinen in 

Naaldwijk Bertus Bliekhuis in Hoek van Holland 

Villa Expertcare in Rijswijk 

Voor 2019 hebben we de mogelijkheid om 8 instellingen te laten 
genieten van de Tovertafel. De eerste 3 plaatsen zijn al vergeven. 

Wilt u ook gebruik maken van onze Tovertafel laat het ons 
weten via de website. 

Stichting Kringloop Maasdijk 

Maasambacht 8 |  2676 CW Maasdijk | info@kringloopmaasdijk.nl  | www.kringloopmaasdijk.nl 

Openingstijden: 

Zondag/Maandag: Gesloten | Dinsdag: 12:00 – 17:00 | Woensdag: 12:00 – 17:00 | Donderdag: 12:00 – 17:00 | Vrijdag: 10:00 – 20:00 | Zaterdag: 10:00 – 16:00 

Donaties 2018: 
• Tegoed kaarten voor een fijne kerst voor mensen met een beperkt budget
• 220 pakketten van de voedselbank Maassluis aangevuld met een volwassenen

boek, een kinderboek en kruidnootjes van Stichting Make á Wish Nederland
• Speeltoestellen voor het Westerhonk in Monster
• 50 nieuwe schuif bingo kaarten voor wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk
• Financiële bijdrage aan de buurt AED in Maasdijk
• AED cursus voor onze vrijwilligers en buurtgenoten
• Diverse hulpmiddelen voor de zwanenopvang na de olie ramp afgelopen zomer
• Wensvervulling van een kindje met een levensbedreigende ziekte
• 2 fietsen geschonken aan Craeyenburch Nootdorp
• Rolstoel voor wijkcentrum De Prinsenhof in Maasdijk
• Troostbeertjes voor brandweer Haaglanden – Kazerne Maasdijk
• 3 nieuwe parasols en beplanting voor ASVZ de Luit in Maasluis
• Limousinerit voor de vervoersavond van Het Dorpshuis Amarant in Rijsbergen
• Tafels en banken voor Scouting Karel Doormangroep in Maassluis
• Donatie van € 1280,- voor Stichting Semmy
• Bomen en speelmateriaal voor Basisschool De Aventurijn in Maasdijk
• Haak-, brei-, naaibenodigdheden voor Stichting de Regenboogboom

Naast de bovenstaande donaties hebben we ook nog vele artikelen uit de winkel 
rechtstreek aan diverse goede doelen / instellingen kunnen schenken. Denk hierbij aan: 

• Wieg voor Beleefplek Moederkamer voor de demente mens bij De Hooge Tuinen
• Heel veel boeken aan ziekenhuizen, scholen, verpleeghuizen
• Een babykamer aan Stichting KIMG
• Lp’s geschonken aan “Vinyl voor elkaar”
• Kerstartikelen aan diverse scholen
• Dekens en handdoeken voor de dierenambulance Maasdijk
• Heel veel kleding voor Hoop voor Albanië
• Kinderwagen voor JeMagErZijn ’t Westland
• Servies aan Renewal in Hoek van Holland

En er zijn los van bovenstaande donaties ongetwijfeld nog meer fantastische dingen 
gebeurd, geschonken en gedoneerd die we vergeten zijn te vermelden. 2018 was voor 
ons een geweldig jaar en 2019 gaan we er zeker weer een feest van maken vol mooie 
donaties en leuke acties. 

Heeft u nog een goed idee voor een donatie? Iedereen kan en mag dit aanmelden via 
onze website. 

Vrijwilligers gezocht !!! 
Onze winkel draait geheel op vrijwilligers en die hebben we dus 
ook hard nodig 

Heeft u nog een uurtje over in de week? Of misschien wel een 
paar uurtjes of een hele dag? 

Kassa medewerker (-werkster) 

Voor iedere dag zijn we nog opzoek naar vrijwilligers die ons 
achter de kassa kunnen helpen. 

Vulploeg medewerker (-werkster) 

Iedere dag komen er spullen binnen die we moeten uitzoeken, 
prijzen en in de winkel plaatsen. 

Bezorger: 
Op dit moment kunnen wij heel beperkt artikelen thuis 
bezorgen/ophalen omdat wij nog te weinig vrijwilligers hebben. 
Bij voorkeur zoeken we iemand met een busje of een auto met 
trekhaak. 
Wij hebben zelf een aanhanger die ervoor gebruikt kan 
worden. Ook dit is vrijwillig, uiteraard is er wel een vergoeding 
voor de gereden kilometers. 

Wij zijn blij met iedere hulp dus schroom niet om uw aan te 
melden bij de kassa of via de mail. 

Holland 

mogelijkheid om 8 instellingen te 
plaatsen 


