
 

EEN WEEK LANG FEEST!  
ONTDEK WAT ER ALLEMAAL TE BELEVEN VALT  

Van 16 tot 23 oktober zorgen we voor speciale kringwinkelvondsten en veel 
(merk)kledij in onze winkels. Ook verwennen we jullie met heel wat leuke 

activiteiten. 
 
Gratis workshop ‘Zo dek je een stijlvolle feesttafel' 
Laat je inspireren en ontdek hoe je met een beperkt budget en tweedehands 
materiaal een originele en sfeervolle feesttafel dekt. Ism Craquelé 
Aalst, Tragel 5 op zaterdag 16 oktober (14u – 16u) 
Lede, Hoogstraat 7 op woensdag 20 oktober (14u – 16u) 
 
Gratis stijladvies 
Op zoek naar een nieuwe outfit voor een redelijk budget? Styliste Ingrid staat je bij 
met raad en daad. 
Aalst, Vrijheidstraat 27 op zaterdag 16 oktober (13u – 17u) 
 
Optreden jazz trio ‘Brussels Swing Society’  
Lede, Hoogstraat 7 op zaterdag 16 oktober (13u – 16u) 
 
Gratis nagelstudio Tia  
Maak je nieuwe outfit af met een fris kleurtje op je nagels 
Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 62 op zaterdag 16 oktober (14u – 16u) 
 
Mini-Repair Café voor kledij en textiel 
Aalst, Vrijheidstraat 27 op woensdag 20 oktober (13u – 17u) 
Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 62 op woensdag 20 oktober (13u – 17u) 
 



 
Gratis schatting schilderijen  & tips meubels stofferen 
Atelier Tempera geeft deskundige advies over de waarde van je schilderij. 
‘In het Werkhuis’ (meubelherstel en stoffeerder) geeft tips hoe je van een versleten 
zetel opnieuw een eyecatcher maakt. 
Aalst, Tragel 5 op zaterdag 23 oktober (14u – 16u) 
 
Demo ‘Customize sneakers’ door Tazz Customs 
Tijs van Tazz Customs toont hoe je tweedehands sneakers pimpt tot een uniek paar. 
Win win ! Volg @dekringwinkelstroom op Instagram en win een origineel paar 
customized sneakers. 
Aalst, Vrijheidstraat 27 op zaterdag 23 oktober (14u – 16u) 
 
Gratis kinderworkshop ism Ferm Vlierzele-Zonnegem  
Ga aan de slag met oude kinderboeken en strips en maak een feestelijke vlaggenlijn 
of een leuke bloempot. 
Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 62 op zaterdag 23 oktober (14u – 16u) 
 

 
 
 

Oxfam Café op  zaterdag 16 oktober in Lede en Sint-Lievens-Houtem 
Oxfam bier- en wijnproeverij op zaterdag 23 oktober in Sint-Lievens-Houtem 
(vanaf 14u) 
 
Verrassingsact van de Aalsterse skating club ‘Mary Pop Wheels’ op 
zaterdag 16 oktober 
 
 
 

AALST Tragel 5 (meubelen) & Vrijheidstraat 27 (kledij) 
LEDE Hoogstraat 7 

ST-LIEVENS-HOUTEM Marktplein 62 
Openingsuren: 10u tot 17u30 

Volg @dekringwinkelstroom 
 

Ontdek nog meer op www.dekringwinkelstroom.be 
 

V.U.:   Stroom vzw, A. Nichelsstraat 14, 9300 Aalst - OVAM Erkenningsnummer 41373 

 


