
DE KRINGWINKEL OKAZI

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

De Kringwinkel Okazi komt uit de kast. 
Ervaar dit met eigen handen of virtueel 
in onze Kringwinkels van HASSELT en 
SINT-TRUIDEN.

Breng iets binnen en leer actief het 
kringwinkel-sorteren.

Kijk in onze koffiehoek, hoe de GoPro 
en de smartphone jou virtueel door het 
sorteerproces leiden.

Doe mee aan het achter-de-schermen-spel 
en win een leuke prijs in De Kringwinkel 
Okazi HASSELT.

Jong geleerd is oud gedaan.  
Laat je kind genieten en leren van het 
achter-de-schermen-poppenspel in  
De Kringwinkel Okazi HASSELT.

ADRESSEN DE KRINGWINKEL OKAZI

Sint-Truidersteenweg 150, Hasselt
Naamsesteenweg 239, Sint-Truiden

www.dekringwinkel.be/okazi 
 KringwinkelOkazi

DE KRINGWINKEL RESET

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

Elk zijn verhaal…

Elke medewerker, elke klant en elk kring-
winkelproduct heeft zijn eigen verhaal.

Kom op de Dag van De Kringwinkel  
gezellig samen verhalen delen met een 
hapje en een drankje tussen de mooiste 
kringwinkelspullen.

ADRESSEN DE KRINGWINKEL RESET

Hasseltsestraat 4, Bilzen
Bosdel 36, Genk
Gasthuisbosdreef 31, Tongeren
Spaalderweg 7, Riemst
Heppensesteenweg 34-36, Beringen
Marktplein 9/10, Heusden-Zolder
Grote Baan 3/2, Houthalen-Helchteren
Schoterweg 18a, Tessenderlo

www.dekringwinkel.be/reset 
 kringwinkelreset

DE KRINGWINKEL MAASLAND

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

MAASMECHELEN: Kom onze interna-
tionale keuken proeven, bereid door de 
werknemers van de winkel en ontdek onze 
vernieuwde koffiehoek!  
| Indien u op deze dag een rondleiding 
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier 
op voorhand voor contacteren op volgend 
telefoonnummer 0473812684.
MAASEIK: Kom naar onze spetterende 
modeshow. De modellen zijn onze mede-
werkers en hun familieleden, ook hebben 
we onze klanten weten te ronselen voor 
deze modeshow. De aanvang is om 14u30 
en om 15u start de modeshow! Wilt u zelf 
meelopen dan kan u een mail sturen via 
Renata@kringwinkel.com.   
| Indien u op deze dag een rondleiding 
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier 
op voorhand voor contacteren op volgend 
telefoonnummer 0498/561818.
OPGLABBEEK: Kom kijken naar de demon-
stratie “kaders oppimpen” onder leiding 
van onze vrijwilligster Ann de Ruyck een 
bekend persoon in het vrijwilligers milieu 
te Opglabbeek. Deze zal plaatsvinden 
van 12u30 tem 15u30. Het hergebruik 
promoten is hier ons doel! 
| Indien u op deze dag een rondleiding 
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier 
op voorhand voor contacteren op volgend 
telefoonnummer 0472967868.

BREE: Kom de handgemaakte textielspullen 
uit ons naaiatelier ontdekken en krijg 
hier dan GRATIS een heerlijk geurende 
Marokkaanse thee met versnapering bij.
| Indien u op deze dag een rondleiding 
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier 
op voorhand voor contacteren op volgend 
telefoonnummer 089205138.
LANAKEN SMEERMAAS: Kom de handge-
maakte textielspullen uit ons naaiatelier 
ontdekken en krijg hier dan GRATIS een 
kom geurende soep bij. De soepkom mag u 
nadien GRATIS mee naar huis nemen!
| Indien u op deze dag een rondleiding 
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier 
op voorhand voor contacteren op volgend 
telefoonnummer 0483095123.

ADRESSEN DE KRINGWINKEL MAASLAND

Mussenburgstraat 2, Bree
Maaseikersteenweg 197, Lanaken
Jagersborgweg 1122, Maaseik
Boorsemstraat 2, Maasmechelen
Weg naar Zwartberg 231, Opglabbeek

www.dekringwinkel.be/maasland 
www.kringwinkel.com 

 DeKringwinkelMaasland 

ACTIVITEITEN LIMBURG




