
Kom je in maart retroshoppen bij De Kringwinkel? 
Check hier het retroprogramma van jouw favoriete Kringwinkel.

Kringen is  
hipper zijn  
dan de hype

Retrodagen
programma

De Kringwinkel
Stroom

Van zaterdag 13 maart tot en 
met zaterdag 20 maart kan je in 
Aalst snuisteren tussen een extra groot 
aanbod vintage uit de jaren ’50 tot ’80. 
Nieuwsgierig wat we in petto hebben? 
Volg ons zeker op Facebook  
en Instagram!

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Tragel 5, Aalst
Vrijheidstraat 27, Aalst

www.dekringwinkel.be/stroom 
 dekringwinkelstroom 
 dekringwinkelstroom

De Kringwinkel 
Antwerpen

Dit jaar organiseren we met De Kring-
winkel Antwerpen geen Retrodag,  
maar een Retroweek. Say what?

Jep, we halen van dinsdag 9 tot en met 
zaterdag 13 maart alle speciallekes uit de 
kast! Zo heeft iedereen de tijd om rustig 
langs te komen. We gaan terug in de tijd 
met een aanbod van spullen uit de jaren 
50 tot de 90-ies en vullen het aanbod 
elke dag aan. Kom zeker een kijkje 
nemen als je benieuwd bent naar ons 
speciale aanbod vintage en tweedehands 
schatten in meubels, verlichting, kleding, 
platen en nog veel meer!

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Kroonstraat 166, Borgerhout
Otto Veniusstraat 11, Antwerpen
Venstraat 151 a, Schoten
Abdijstraat 104, Antwerpen (Kiel)
Vosstraat 305, Deurne
Kapelsestraat 237, Kapellen
Bredabaan 397, Merksem
Bredabaan 651, Brasschaat
Krugerstraat 232, Hoboken
Merksemsebaan 120, Wijnegem

www.dekringwinkel.be/antwerpen 
 dekringwinkelantwerpen 
 dekringwinkel.antwerpen

De Kringwinkel 
Midwest

Kom vanaf 9 maart langs bij De Kring - 
winkel Midwest en geniet 10 dagen 
lang van uniek retromateriaal.

Dagelijks wordt ons aanbod aangevuld 
met prachtige stukken die voor echte 
eyecatchers zorgen in ieders interieur of 
elke kleerkast. We hebben retro in petto 
voor al onze winkels. In de Kringwinkels 
van Roeselare, Izegem, Tielt en Torhout zal 
je ongetwijfeld schatten vinden die te mooi 
zijn voor de zolder.

Kom langs en ontdek grote kaders, 
brocante en allerlei kleine schatten waar je 
gewoon geen nee tegen kan zeggen.

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

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

www.dekringwinkel.be/midwest 
 KWMidwest  
 kringwinkelmidwest

De Kringwinkel 
ViTeS

De Kringwinkel ViTeS “Retroot” vanaf 
 zaterdag 13 maart in alle winkels met 
leuke standen met originele retrospulletjes.  
Dit doen we minstens 2 weken lang.

Moet je op 13 maart om 10u aan de deur 
staan om de beste items te scoren? Neen 
hoor, zeker niet, wij zorgen er voor dat we 
onze retrostanden continu aanvullen.  
Hou ook onze facebookpagina’s De 
Kringwinkel VITES & De Kringwinkel VITES 
Halle-Vilvoorde in de gaten. Daar krijg je 
regelmatig een sneak preview.

Online retroshoppen 
Als je wilt weten hoe retro er online uitziet, 
dan moet je vanaf 13/3 op onze webshop 
www.kringshop.be zijn.  
We vullen ook online ons aanbod aan  
met retro, retro, retro ...

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Weverstraat 34, Asse
IJsbergstraat 6, Dilbeek
Bergensesteenweg 65, Halle
Steenweg op Vilvoorde 193, Opwijk
Bergensesteenweg 386, Sint-Pieters-Leeuw
Mechelsesteenweg 588D, Vilvoorde
De Wandstraat 122, Laken
IJzerenmolenstraat 14, Heverlee
Nieuwstraat 20, Wespelaar
Diestsestraat 253, Leuven
Brusselsesteenweg 290, Overijse
Watermolenstraat 1 A, Ternat
Brusselsesteenweg 541, Zellik

www.dekringwinkel.be/vites 
 DeKringwinkelTelevil 
 DeKringwinkelVITES

De Kringwinkel 
Maasland

Kom vanaf zaterdag 13 maart naar de 
Retroweek bij De Kringwinkel Maasland.

In onze Kringwinkels in Dilsen-Stokkem, 
Bree, Maaseik, Maasmechelen, Lanaken 
en Oudsbergen kun je snuisteren in een 
fijn aanbod retro uit de jaren ’50 tot ’90. 
Servies, kleding, meubels ... We hebben 
het allemaal.

Natuurlijk zijn er enkele eyecatchers zoals 
een platenspeler met boxen een prachtige 
wereldbol uit 1970 (ter waarde van 790 
euro!).

We verspreiden ons retro-aanbod over een 
hele week. Het aanbod wordt dagelijks 
worden bijgevuld. Zo kan je op elk moment 
retroschatten vinden en kun je een rustig 
moment uitkiezen om te komen winkelen.

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Gruitroderkiezel 173a, Bree
Maaseikersteenweg 197, Lanaken
Maaseikersteenweg 197, Lanaken
Tournebride 2, Lanaken
Jagersborgweg 1122, Maaseik
Boorsemstraat 2, Maasmechelen
Weg naar Zwartberg 231, Opglabbeek

www.dekringwinkel.be/maasland 
 DeKringwinkelMaasland  
  dekwmaasland

De Kringwinkel 
De Cirkel (O.-Vl.)

Dit jaar organiseren we een Retromaand 
in plaats van een Retrodag.  
We brengen ons aanbod retrospullen niet  
allemaal gelijk in de winkel, maar gelei-
delijk aan gedurende een hele maand. 
Zo kunnen we de verkoop spreiden en heeft 
iedereen kans om retroschatten te vinden.

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

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

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

De Kringwinkel 
Den Azalee

Meubels, huisraad, elektro, speelgoed ...?  
Bij De Kringwinkel Den Azalee kun je  
elke dag schatten vinden, maar de  
Retroweek is hét moment om de  
leukste spullen van de 50ties tot de  
90ties te scoren.

In onze Kringwinkels in Sint-Niklaas, Temse 
en Sint-Gillis-Waas richten we ‘retrohoeken’ 
in. Een hele week lang vullen we het aan-
bod continu aan. Zo kan je op elk moment 
retroschatten vinden.

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

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

www.dekringwinkel.be/denazalee 
 denazalee

De Kringwinkel 
Kust

Bij De Kringwinkel Kust kun je elke dag 
schatten vinden, maar de Retrodag is 
hét moment om de leukste spullen van de 
50ties tot de 90ties te scoren..

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Duinenstraat 114, Bredene
Industriestraat 61, Ichtegem
Sea Shopping Centrum -  
Oostendelaan 304c, Middelkerke
Torhoutsestnwg. 29-33-35, Oostende
Oostendsebaan 49, 8470 Gistel

www.dekringwinkel.be/kust 
 dekringwinkelkust

De Kringwinkel 
‘t rad

Dit jaar organiseren we een Retroweek 
in plaats van een Retrodag.

We zetten ons aanbod retrospullen niet  
allemaal tegelijk in de winkel, maar gelei-
delijk aan gedurende een hele week.

Zo heeft iedereen evenveel kans om op een 
rustig moment retroschatten te vinden..

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Torhoutsesteenweg 236 b, Zedelgem
Ambachtstraat 5, Blankenberge
Dirk Martensstraat 15, Brugge Sint-Andries

www.dekringwinkeltrad.be 
 dekringwinkeltrad 
 kringwinkeltrad

De Kringwinkel 
Opnieuw & Co

Tijdens de Retrodag vind je een extra 
aanbod prachtige retro en vintage stuks in 
alle filialen van Opnieuw & Co.

Neem een duik in het verleden van de 
fifties tot de nineties. Je vindt bij ons niet 
enkel retromeubelen, maar ook vintage 
kleding, brocante, servies en andere 
unieke spullen en hebbedingetjes. Die ene 
retroparel die je op de kop tikt, kan een 
echte duurzame meerwaarde betekenen 
voor jouw huis. De Retrodag is intussen een 
traditie geworden.

Extra aanbod na 13 maart

We zorgen er ook voor dat er ook op 
maandag 15 maart een nieuwe aanvoer 
van retrogoederen is zodat ze nog enkele 
dagen in de winkels blijven staan.

Iedereen is welkom in de winkels in Duffel, 
Kessel, Kontich, Lier en de 2 winkels in 
Mortsel (Borsbeeksebinnenweg 51 en 
Vredebaan 90)..

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Hondiuslaan 46, Duffel
Prins Boudewijnlaan 1, Kontich
Antwerpsesteenweg 391, Lier
Borsbeeksebinnenweg 51, Mortsel
Vredebaan 77, Mortsel
Grote Steenweg 55, Kessel (Nijlen)

www.dekringwinkel.be/opnieuw&co 
 opnieuwenco 
 opnieuwencovzw 

De Kringwinkel 
Spoor2

Kom vanaf zaterdag 13 maart naar de 
Retroweek bij De Kringwinkel Spoor 2. 

Bornem: oude munten, lp’s, retro- 
speelgoed, huisraad en decoratie. 
Puurs: fotomateriaal, mooie vintage 
spiegels, decoratie en huisraad. 
Zele: shop je retrospullen op de veiling-
website www.uwkringding.be. 
Hamme: huishoudelijke snuisterijen uit 
grootmoeders tijd, retrospeelgoed.

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Zwaarveld 57, Hamme
Rijksweg 7, Bornem
Hoogstraat 17, Puurs

www.dekringwinkel.be/spoor2 
 swpspoor2

De Kringwinkel 
De Cirkel (Antw.)

Bij De Kringwinkel De Cirkel kun je elke dag 
schatten vinden, maar de Retrodag is 
hét moment om de leukste spullen van de 
50ties tot de 90ties te scoren.

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Kalmthoutsesteenweg 193a, Wuustwezel
Klein Veerle 34, Brecht
Antwerpsesteenweg 312, Malle
Liersebaan 131, Zandhoven

www.dekringwinkel.be/decirkelbrecht 
 dekringwinkeldecirkel 
 dekringwinkeldecirkel 

De Kringwinkel 
Zuiderkempen

Dit jaar organiseren we een Retromaand 
in plaats van een Retrodag.

We zetten ons aanbod retrospullen niet  
allemaal tegelijk in de winkel, maar 
geleidelijk aan gedurende een hele maand, 
verspreid over een aantal kleinere hoekjes 
in de winkels. Zo heeft iedereen evenveel 
kans om op een rustig moment retroschat-
ten te vinden.

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Steegstraat 36, Balen
Heidebloemstraat 93, Geel
Noordstraat 25-1, Heist-op-den-Berg
Lierseweg 132, Herentals
Aarschotsesteenweg 44, Herselt
Krokuslaan 10, Kasterlee
Oude Geelsebaan 96, Laakdal
Alice Nahonstraat 12/C, Putte

www.dekringwinkel.be/zuiderkempen 
 DeKringwinkelZuiderkempen

De Kringwinkel 
Hageland

Kom in 2021 gespreid en coronaproof  
retro shoppen bij De Kringwinkel Hageland.  
Vind tussen 8 en 20 maart een dubbel 
aanbod van alle producten in onze rekken 
plus een extra aanbod unieke stukken en 
originele hebbedingen: brocante, vintage  
en design. De seizoenwissel kledij  
(= 1ste lente en zomerkleding in de 
rekken) gebeurt stapsgewijs vanaf 22/2. 

Shop je liever online?  
Koop je retro items online via  
www.kringshop.be (enkel op 13/3) 
of via www.uwkringding.be. 

DEELNEMENDE KRINGWINKELS

Amerstraat 17, Aarschot
Nijverheidslaan 33a, Diest
Minderbroedersstraat 33, Tienen

www.dekringwinkel.be/hageland 
 kringwinkelhageland 
 kringwinkelhageland

http://www.kringshop.be
https://www.uwkringding.be
https://www.kringshop.be
https://www.uwkringding.be



