
DE KRINGWINKEL ‘T RAD

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

Op zaterdag 20 oktober is het weer  
Dag van De Kringwinkel en zetten  
we onze deuren wagewijd open.

BRUGGE LANGESTRAAT: actieverkoop 
‘Bruine Kroeg’, filmvoorstelling ‘sociale 
tewerkstelling’, gebak en koffie in onze 
gezellige cafetaria
BRUGGE SINT-ANDRIES: actieverkoop 
‘Etnische kunst’, filmvoorstelling ..., 
wereldgebakjes
KNOKKE-HEIST: actieverkoop ‘Retro’, 
filmvoorstelling ..., tomatensoep met 
retro-balletjes
ZEDELGEM: actieverkoop ‘Brocante’, 
filmvoorstelling ..., Luikse wafels
BLANKENBERGE: actieverkoop ‘Chique’, 
filmvoorstelling ...
BEERNEM: actieverkoop ‘Halloween’, 
filmvoorstelling ..., pompoensoep

ADRESSEN DE KRINGWINKEL ‘T RAD

Langestraat 169/171, Brugge Centrum
Sint-Laurentiusstraat 28, Zedelgem
Ambachtstraat 5, Blankenberge
Dirk Martensstraat 15, Brugge Sint-Andries
Kursaalstraat 55, Knokke-Heist
Fortstraat 9a, Beernem

www.dekringwinkeltrad.be 
 dekringwinkeltrad

DE KRINGWINKEL KUST

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

Grote opendeurdag in alle winkels 
met aangename sfeer, leuke muziek, 
verkleed personeel, hapjes ...

De winkels zijn extra gevuld met  
alle productgroepen en extra verkoop 
retro huisraad.

Uitknipbon van 2,00 euro voor de 
 klanten in wekelijks blad (Tips) en  
enkel te gebruiken op de Dag van  
De Kringwinkel.

Via een tv-scherm tonen we filmpjes 
(geacteerd met eigen personeel) hoe  
we werken achter de schermen.

ADRESSEN DE KRINGWINKEL KUST

Duinenstraat 114, Bredene
Industriestraat 61, Ichtegem
Sea Shopping Centrum -  
Oostendelaan 304c, Middelkerke
Torhoutsestnwg. 29-33-35, Oostende

www.dekringwinkel.be/kust 
 dekringwinkelkust

DE KRINGWINKEL WEST

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

In onze 4 Kringwinkels maken we er dit 
jaar opnieuw een muzikale happening van, 
met tal van optredens, versnaperingen en 
een leuke attentie voor alle bezoekers.  
Doorlopend van 9.00 t/m 17.00 uur

DIKSMUIDE: In deze vestiging sorteren  
we geen goederen. Daarom tonen we hier 
onze werking met allerlei beeldmateriaal 
van de verschillende deelactiviteiten.  
| Op het podium: Happy Strings: het so-
lo-project van Stefaan Demoen, een ervaren 
violist/gitarist die al in vele gelegenheden 
in België optrad. - Amnesia: deze 5 
enthousiastelingen coveren er vol passie op 
los. Met een voorliefde voor pop-, rock- en 
bluesnummers uit de 60s, 70s en 80s.

IEPER: Hier kan je een blik werpen achter 
de schermen. Onze medewerkers tonen 
met plezier hun werkplek. | Op het podium: 
The Benjamins: coverband uit Ieper, brengt 
een zéér gevarieerde set met nummers van 
sixties blues tot moderne rock. - Moona 
Lissa: dit kwartet speelt heerlijke, rustige 
jazzy/bluesy muziek.

POPERINGE: Ook deze Kringwinkel ont- 
vangt meermaals per week een bestelling  
goede ren vanuit één van onze twee  
sorteerafdelingen. Daarom zorgt beeld- 
materiaal voor een originele kijk achter 
de schermen.  | Op het podium: Pieter 
Lonneville: accordeonist in hart en nieren. 
Sfeerbrenger eerste klas. Een virtuoos  
in alle genres. Doorheen de jaren uitge- 
groeid tot onze huismuzikant.  

- Just Wayne: deze twenty-something 
singer/songwriter beschrijft zijn muziek als 
alternatief singer/songwriter, een genre 
dat aanleunt bij pop en alternatieve rock, 
boordevol krachtige melodieën.

VEURNE: Hier zijn we volop bezig met 
de verhuis van onze sorteerafdeling. Toch 
kan je ook hier een blik werpen achter de 
schermen. Onze medewerkers leiden je 
met plezier rond. | Op het podium: The 
Hickory Band: deze formatie bestaat uit 
3 countrymuzikanten en 1 zanger. Ze 
brengen zowel vocale als instrumentale 
songs. Covers van Johnny Cash, CCR, Alan 
Jackson, Hank Williams brengen ze op hun 
eigen manier met respect voor het origi-
neel. - Low Budget: een 5-koppige pop/
rock coverband. Hun repertoire bestaat uit 
songs uit de jaren ’60 tot nu. Voornamelijk 
pop- en rocksongs, maar ook blues, soul en 
disco ontbreken niet!

IEPER RIJSELSTRAAT: opgelet: deze winkel 
is vandaag uitzonderlijk gesloten. 

ADRESSEN DE KRINGWINKEL WEST

Esenweg 5, Diksmuide
K. Steverlyncklaan 8, Ieper
Rijselstraat 40, Ieper (uitzonderlijk gesloten)
Ieperstraat 231, Poperinge
Koksijdestraat 10, Veurne

www.dekringwinkel.be/west 
 KringwinkelWest

DE KRINGWINKEL MIDWEST

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

De Dag van De Kringwinkel staat 
opnieuw volledig in het teken van sociale 
tewerkstelling. We focussen op onze 
werknemers, voor en achter de schermen. 
We vertellen hun verhaal, tonen hun 
talenten en zetten hen op een podium. 
Bij De Kringwinkel draait het om zo veel 
meer dan het verkopen en ophalen van 
spullen. We geven mensen kansen en 
zetten hen op weg.   
Mensen zijn zich niet altijd bewust van 
wat er zich zoal achter de schermen van 
een Kringwinkel afspeelt. Het proces dat 
voorafgaat aan de uiteindelijke verkoop, 
willen we dan ook wat zichtbaarder 
maken aan de hand van pancarten.
HUN VERHAAL, HUN TALENT,  
HUN PODIUM:  
Het thema voor deze jaarlijkse  
opendeurdag speelt hier volledig op in.  
We gaan terug naar de tijd van toen, 
samen met onder andere Charlie Chaplin, 
Elvis, Madonna en John Lennon.  
Je kan hen in de 4 winkels in Roeselare, 
Izegem, Torhout en Tielt aan het werk 
zien. We laten ons van alle kanten zien, 
maar toch vooral van onze beste! 
EXTRA: 10% opendeurkorting op de items 
met een ‘Tijd van Toen’-prijskaartje 
SNACKS EN MEER: ook de medewerkers 
van het Eco café tonen graag hun 
kunstjes. Op de Dag van De Kringwinkel 
worden 3 soorten lasagne (bolognaise, 
vis, veggie) en thema gelinkte soep 
geserveerd. In De Kringwinkel Roeselare 
bijvoorbeeld kan je terecht voor een 
Mexicaanse bonensoep met maïs.  
Dat wordt gegarandeerd een knaller!

ADRESSEN DE KRINGWINKEL MIDWEST

Lodewijk De Raetlaan 5, Izegem
Désiré Mergaertstraat 15, Roeselare
Deken Darraslaan 58, Tielt
Industrielaan 27a, Torhout

www.dekringwinkel.be/midwest 
www.dekringwinkelmidwest.be 

 KWMidwest

ACTIVITEITEN VLAAMS-BRABANTACTIVITEITEN WEST-VLAANDEREN


