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Kerstkringloopwinkel Eindhoven 

 

Na een daverend succes in 2019 opent Team Lekker Belangrijk ook dit jaar weer een  
Kerstkringloopwinkel in het inmiddels vertrouwde winkelpand aan het Klein Tongelreplein 1 in 
Eindhoven (Winkelcentrum Haagdijk). Op zaterdag 31 oktober om 10:00 uur gaan de deuren open! 
Opnieuw toonde de eigenaar zich bereid om het pand geheel kosteloos ter beschikking te stellen. 
Daarnaast is de winkel met hulp van kringloopwarenhuis Het Goed uit Eindhoven op dusdanige wijze 
gemeubileerd met nostalgische kasten dat de tijd van Dickens herleeft.  
In de pop-upwinkel worden gebruikte kerstartikelen verkocht: leuke cadeautjes, versieringen en 
allerlei kersthebbedingetjes voor de kleine beurs.  
 
De opbrengst van de actie is geheel bestemd voor: 

 KWF/Alpe d’HuZes     www.opgevenisgeenoptie.nl  
 Inloophuis De Eik     www.inloophuis-de-eik.nl  
 KIKA                www.kika.nl  

 
Al jaren laat Team Lekker Belangrijk van zich horen in de aanloop naar kerst.  
Nog steeds krijgen veel te veel mensen de diagnose kanker. Ondanks de vele miljoenen euro’s die elk 
jaar worden ingezameld om deze verschrikkelijke ziekte de wereld uit te helpen, is dat nog altijd niet 
gelukt. Toch zijn we op de goede weg! Er komen telkens nieuwe behandelmethodes bij en er worden 
volop nieuwe medicijnen ontwikkeld, waardoor kanker gelukkig steeds vaker goed te behandelen is. 
Daarnaast wordt steeds meer geld besteed aan projecten die betrekking hebben op het leven met 
kanker. 
Dat alles betekent allerminst dat we er zijn en dat betekent dus óók dat Team Lekker Belangrijk 
doorgaat met het inzamelen van geld. 
Dit gebeurt onder het motto: ‘U geeft iets aan ons en wij geven u iets terug’.  Dit jaar dus opnieuw in 
de vorm van verkoop van gebruikte kerstartikelen, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt 
aan de hierboven gemelde instanties. 
Voor de openingstijden kunt u terecht op de website, www.lekkerbelangrijk.info  
Mocht u zelf nog kerstartikelen bezitten die u niet meer gebruikt, doneer ze dan aan de kerstwinkel 
van Team Lekker Belangrijk. Op die manier levert u ook een bijdrage. De spullen kunnen afgegeven 
worden tijdens openingstijden van de winkel en tot de officiële openingen op de zaterdagen van 12 
tot 14 uur. 
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