
DE KRINGWINKEL STROOM

AALST - TRAGEL: feest in al onze winkels! 
Ruim aanbod speciale meubelstukken, 
boeken, verzamelobjecten, vintage 
speelgoed | verse pannenkoeken & koekjes 
| een glaasje fris voor elke klant
AALST - VRIJHEIDSTRAAT: feest in al onze 
winkels! Fijn aanbod merkkledij, schoenen, 
handtassen en juwelen | koekjes en een 
glaasje fris voor elke klant
LEDE: feest in al onze winkels! 
Merkkledij, schoenen, handtassen en 
juwelen | ruim aanbod boeken, verzam-
elobjecten, vintage speelgoed | verse 
pannenkoeken & koekjes | een glaasje fris 
voor elke klant
SINT-LIEVENS-HOUTEM: feest in al onze 
winkels! Merkkledij, schoenen, handtassen 
en juwelen | ruim aanbod boeken,  
verzamelobjecten, vintage speelgoed |  
cake & Oxfamkoffie | een glaasje fris  
voor elke klant | gratis schatting van 
schilderijen (14u-17u)

ADRESSEN DE KRINGWINKEL STROOM

Tragel 5, Aalst
Vrijheidstraat 27, Aalst
Hoogstraat 7, Lede
Marktplein 62, Sint-Lievens-Houtem

www.dekringwinkel.be/stroom 
 dekringwinkelstroom 
 dekringwinkelstroom

DE KRINGWINKEL DEN AZALEE

SINT-NIKLAAS: we toveren de winkel  
om tot  een kinderpaleis. Kom snuffelen 
tussen de magie van Disney en de  
superhelden van de wereld.
TEMSE: we pakken uit met Boetiek Magni-
fiek, tweedehands merkkledij designed by 
hergebruik. Hier vind je onder de vleugels 
van Cosy en Trendy ook heel wat design 
tweedehands.
SINT-GILLIS-WAAS: kom snuisteren en 
scharrelen tussen duizend-en-een albums  
en strips, van Sus tot Wis en van A tot Z.

ADRESSEN DE KRINGWINKEL DEN AZALEE

Kluizenmeersen 2, Sint-Gillis-Waas
Heistraat 115, Sint-Niklaas
Krijgsbaan 247/B, Temse

www.dekringwinkel.be/denazalee 
www.denazalee.be 

 denazalee

DE KRINGWINKEL OPEN PLAATS

BRUGSE POORT: Schatten op zolder & 
muziekinstrumenten | Rondleiding achter 
de schermen: 11u - 14u - 15u | Vraag een 
plaatje aan bij dj TRBL | Foto-expo van 
medewerkers | Koffie en taart
DESTELBERGEN: Schatten op zolder & 
muziekinstrumenten | Koffie en taart

ADRESSEN DE KRINGWINKEL OPEN PLAATS

Haspelstraat 49, Gent
Dendermondesteenweg 531 A, Destelbergen
Inzamelpunt, Sloepstraat 19, Gent

www.dekringwinkel.be/openplaats 
www.openplaats.be   

 openplaats

DE KRINGWINKEL ATELJEE

GENT - VLAAMSEKAAI:  
extra aanbod merkkledij en merkleder-
waren, strips | Snelportret-tekenaar Stijn 
Felix van 11u-14u | Hapje door de keuken
GENT - PIJNDERSSTRAAT: extra aanbod  
muziekinstrumenten en brocante | live 
muziek met sax en accordeon vanaf 13u 
| Schatter Jurrian schat jouw gekochte 
spulletjes in de voormiddag, expert vintage
GENT - GETOUWSTRAAT: extra aanbod 
verlichting, games en  consoles, houten 
speelgoed | DJ Andy zorgt samen met zijn 
compagnie voor sfeer en animatie |  
Gunther bakt wel 100 pannenkoeken.
GENT - BRUGSESTEENWEG: extra aanbod 
lp’s, boeken, het betere kookgerief | De 
Loods vzw verkoopt verse biologische 
kruiden | Olliegoes2olliewood komt plaatjes 
draaien in de namiddag | Wachtverzachter 
Anneleen kleurt je dag van 10u-13u | Wat 
dacht je van een heerlijke pannenkoek?
GENT - CLEMENTINALAAN:  
extra aanbod juwelen
GENT - KORTRIJKSEPOORTSTRAAT:  
extra aanbod merken: lederwaren + kledij
EVERGEM: extra aanbod Lego, PlayMobil, 
Duplo, kaders en schilderijen | Circus-
workshop met DeSven in de voormiddag 
10u-12u30 | Lekker genieten van een  
kop koffie met zoete lekkernijen
DEINZE: extra aanbod brocante | Schatter 
Jurrian schat jouw gekochte spullen in de 
namiddag | Wachtverzachter Stijn komt 
je dag op vrolijken | Wat dacht je van een 
verse pannenkoek?
NAZARETH: extra aanbod Barbie, Disney 
en brocante | Circusworkshop met DeSven 
in de namiddag | Er worden versierde 
cupcakes gebakken!

ADRESSEN DE KRINGWINKEL ATELJEE

Vlaamsekaai 10, Gent
Clementinalaan 189, Gent
Kortrijksepoortstraat 44, Gent
Getouwstraat 5, Gent
Pijndersstraat 52, Gent (Dampoort)
Brugsesteenweg 354, Gent
Hooiwege 40, Evergem (Sleidinge)
Tolpoortstraat 89, Deinze
‘s Gravenstraat 134, Nazareth
Brengpunt Balenmagazijnstraat, Gent

www.dekringwinkel.be/ateljee 
www.uwkringwinkel.be 

 dekringwinkel.ateljee

DE KRINGWINKEL Z-O-VLAANDEREN
(VLAAMSE ARDENNEN)

| TOPVERKOOP  
van keramiek, schilderijen, kunst-
boeken, glaswerk, serviesgoed ... 
Vintage kledij en textiel!

| BAR BIEZAR

Iedere betalende klant ontvangt eveneens 
een gratis herbruikbare tas.   
Iedereen welkom!

ADRESSEN DE KRINGWINKEL Z-O-VL

Doornikse Heerweg 79 b, Oudenaarde
A. L. Vanhovestraat 14, Ronse
Heldenlaan 77, Zottegem

www.kringwinkelvlaamseardennen.be   
 Kringwinkel.Vlaamse.Ardennen

DE KRINGWINKEL IBOGEM

| THEMAVERKOOP  
Retrospulletjes, oude boeken, design-
beurs en Halloweendecoratie

| VEILING 
Unieke stukken worden per  
opbod verkocht.

ADRES DE KRINGWINKEL IBOGEM

Schaarbeekstraat 27, Beveren (Melsele)

www.dekringwinkel.be/ibogem 
 dekringwinkelibogem

DE KRINGWINKEL DE CIRKEL

LOCHRISTI: modeshow en tombola
LOKEREN: workshops en ‘verrassingsact’+ 
kinderhoek voor de kleinste bezoekers
ALLE WINKELS: cafetaria met  
1 gratis drankje per bezoeker.

ADRESSEN DE KRINGWINKEL DE CIRKEL

Antwerpse Steenweg 31, Lochristi
Bobijnerslaan 3, Lokeren
Groenstraat 48, Zelzate

www.dekringwinkel.be/decirkellokeren 
 De.Cirkel.Lokeren.Zelzate.Lochristi

DE KRINGWINKEL SPOOR2

HAMME: uitzonderlijk aanbod aan nieuwe 
nachtmode (Mira, Robson, Pastunette, 
Ladonna, Sensazioni, Marcelino, Santens, 
Yently, Pasha ...) aan 5 euro per stuk. | 
Sinterklaas heeft alvast een groot aanbod 
speelgoed voorzien. 
ZELE: uitzonderlijk aanbod aan nieuwe 
nachtmode (Mira, Robson, Pastunette, 
Ladonna, Sensazioni, Marcelino, Santens, 
Yently, Pasha ...) aan 5 euro per stuk. | 
Sinterklaas heeft alvast een groot aanbod 
speelgoed voorzien.

ADRESSEN DE KRINGWINKEL SPOOR2

Koning Albertplein 13A, Hamme
Heikensstraat 1b, Zele
KiloSjop, Spoorwegstraat 1, Hamme

(Andere Kringwinkels Spoor2:  
zie activiteiten Antwerpen)

www.dekringwinkel.be/spoor2 
 swpspoor2

DE KRINGWINKEL Z-O-VLAANDEREN
(‘T VIERKANT)

GERAARDSBERGEN:  
themaverkoop halloween + Disney
NINOVE: kiloverkoop kleding
HERZELE: themaverkoop  
Disney + speelgoed

ADRESSEN DE KRINGWINKEL Z-O-VL

Albertlaan 31, Ninove
Solleveld 25, Herzele
Stadsweg 35, Geraardsbergen

(Andere Kringwinkels Z-O-Vlaanderen  
zie activiteiten Vlaams-Brabant) 

www.dekringwinkel.be/tvierkant 
 kringwinkel.tvierkant

DE KRINGWINKEL MEETJESLAND

ALLE WINKELS:  
een gratis drankje voor elke bezoeker |  
Tal van Kringwinkelschatten, goed voor  
uren snuisterplezier | 10% korting 
op alle kledij en textiel (ook op stoffen, 
huishoudtextiel, schoenen, accessoires ...) | 
10% korting  op alle huisraad (servies, 
glazen, potten, pannen, decoratie ...)

ADRESSEN DE KRINGWINKEL MEETJESLAND

Brouwershofstraat 2A, Assenede
Slachthuisstraat 2b, Eeklo
Vliegplein 54, Maldegem
Grote Baan 356, Lievegem (Zomergem)
Weibroekdreef 45, Aalter

www.dekringwinkel.be/meetjesland 
www.kwmeetjesland.be 

 DeKringwinkelMeetjesland

19 OKTOBER 2019 - DAG VAN DE KRINGWINKEL / activiteiten Oost-Vlaanderen

De Kringwinkel, da’s veel meer dan je op het eerste gezicht kan zien. Benieuwd naar wat wij zoal doen?  
Kom dan naar de Dag van De Kringwinkel. De 145 Kringwinkels zetten hun deuren wagenwijd voor je open.  
Check hier het programma van De Kringwinkel in jouw buurt.




