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Kringwinkels klaar voor heropenen van winkels en brengpunten! 
 
Zaterdag 28 november 2020 - Ook de Kringwinkels openen dinsdag opnieuw de deuren.  
Na een maand van verplichte sluiting kunnen we opnieuw bij de 162 Kringwinkels in 
Vlaanderen terecht om spullen te kopen én te doneren. Om de veiligheid van de klanten en 
de medewerkers te garanderen zullen enkele Kringwinkels hun verkoop- en brengpunten 
pas later open doen. Ook spullen bij je thuis laten ophalen kan weer, maar ook dit kan 
verschillen per regio.  
 
Ben je nog op zoek naar tweedehands speelgoed voor Sinterklaas of wil je je knuffelcontact 
verrassen met een origineel kerstcadeau? Wil je spullen brengen of laten ophalen bij je 
thuis? Check dan zeker op onze site welke Kringwinkel in jouw buurt open is. 
 
De meer dan 5.800 Kringwinkeliers zijn er klaar voor  
De Kringwinkels troffen voor de eerste heropening in mei al de nodige voorbereidingen om 
hun medewerkers op een veilige manier opnieuw aan de slag te laten gaan. In de winkels 
gelden de intussen vertrouwde regels zoals de beperking van 1 klant per 10 vierkante 
meter, alleen en kort winkelen (maximum 30 min) en natuurlijk het dragen van een 
mondmasker.  Op de Kringwinkelsite vinden klanten meer tips terug om het veilig te 
houden te vinden.  
 
Eva Verraes, directeur van HERW!N, de koepel van de Kringwinkels: “Voor onze collega’s 
die tot de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving behoren, is het sociale contact 
met collega’s, klanten en gevers en de structuur die ze bij ons krijgen, van groot belang. Onze 
meer dan 5.800 Kringwinkeliers staan te popelen om opnieuw aan de slag te gaan. We 
rekenen dan ook op de verantwoordelijkheidszin van iedereen om de basisregels goed op te 
volgen: ontsmet je handen, draag je mondmasker en kom alleen.”   
 
 
Online blijven we gewoon open! 
Op de webshops Kringshop.be, uwkringding.be en www.dekringwinkelonline.be  kan je 
ook nog steeds terecht om leuke tweedehandsspulletjes te kopen.  
 

 

Over De Kringwinkel: 

 

De Kringwinkel, dat zijn 162 tweedehands- en outletwinkels in de sociale economie die zich achter deze 

merknaam verzameld hebben en samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. Kringwinkels 

staan voor:   

• Sociale tewerkstelling: Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. De Kringwinkel biedt 

een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 5800 medewerkers die, om 

uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.   

• Aandacht voor het klimaat: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. 

Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht.  

https://www.dekringwinkel.be/zoeken/index.html
https://www.dekringwinkel.be/corona.html
http://kringshop.be/
http://www.uwkringding.be/
http://www.dekringwinkelonline.be/
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•  Originele en betaalbare spullen: We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, 

kwaliteitsvolle goederen kan kopen. Voor basisproducten bewaken we dan ook steeds een basisprijs. Ons 

aanbod varieert elke dag.  

 

Voor meer persinformatie: 

Linde Brewaeys, linde@herwin.be 0477/994 662 
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