ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN
VLAAMS-BRABANT
ANTWERPEN
DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN

DE KRINGWINKEL WEB

DE KRINGWINKEL ECOSO

DE KRINGWINKEL OPNIEUW & CO

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN
THEMAVERKOPEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

PUTTE: alles voor de cyclist
en de wielertoerist
HEIST-OP-DEN-BERG: snuisteren
tussen curiosa en brocante
KASTERLEE: de muziekliefhebber
kan hier snuisteren tussen vinyl, cd’s
en instrumenten
HERENTALS: nostalgisch snuffelen
tussen retro spulletjes
BALEN: welkom aan de dierenliefhebbers
GEEL: hobbybeurs
HERSELT: naast retro vind je hier ook
een aanbod aan miniatuurtreintjes
LAAKDAL: landelijk modern is hier
steeds een topper
ADRESSEN DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN
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 ANTWERPEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN
Dag van De Kringwinkel staat in teken van
één van onze goede doelen: sociale tewerkstelling. Elke dag geven wij aan meer dan
400 medewerkers die het moeilijk hebben
op de reguliere arbeidsmarkt een kans en
een opleiding. Door intensieve begeleiding
proberen we ze klaar te stomen voor het
regulier arbeidscircuit.
Daarom zullen de verhalen van onze
medewerkers dit jaar centraal staan op de
Dag van De Kringwinkel. Hoe zijn ze bij ons
terecht gekomen? Welke kansen hebben
ze gekregen? Hoe worden ze hier geholpen
met hun traject? Kom langs om het te
ontdekken!
Daarnaast zorgen wij uiteraard voor een
origineel en verrassend aanbod per winkel:
ABDIJSTRAAT: Design & retro
BRASSCHAAT: Luxe Schoon Goed
& muziekinstrumenten
MERKSEM: LP’s, strips, houten speelgoed
KAPELLEN: Hoofddeksels & strips
BORGERHOUT:
Lego, Duplo, speelgoed & LP’s
SINT-JORISPOORT: Wereldthema
DEURNE: Muziekinstrumenten
SCHOTEN: Apple, games & brocante
ADRESSEN DE KRINGWINKEL ANTWERPEN
Kroonstraat 166, Borgerhout
Sint-Jorispoort 29, Antwerpen
Venstraat 151 a, Schoten
Abdijstraat 104, Antwerpen (Kiel)
Vosstraat 305, Deurne
Kapelsestraat 237, Kapellen
Bredabaan 397, Merksem
Bredabaan 651, Brasschaat
www.dekringwinkel.be/antwerpen
dekringwinkelantwerpen

TURNHOUT: In Turnhout tonen we elkaar
onze talenten. Wij vertellen hoe we achter
de schermen werken, jij geniet van ons
aanbod do-it-yourself artikelen (hobby,
naai- en breigerief, hamers, gereedschap)
om thuis aan de slag te gaan!
MEER: Laat je in Meer meedrijven
door een fantasiewereld, cake en
chocolademelk inclusief!
RETIE: Retie verleidt je met een
kleine maar fijne Country Lifestyle
& meubeltjes collectie.
LA GANGA (TURNHOUT):
De wolken komen er weer aan ... haast
je naar La Ganga voor een goed geprijsd
aanbod laarzen en jassen.
LA SEGUNDA (HOOGSTRATEN): Naast een
aanbod kwaliteitsvolle kleding & accessoires, kan je in La Segunda een ‘echte’
henna tatoeage laten zetten (10u-15u30).

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

Naast deze verkoopacties ontdek je in onze
winkels het verhaal van onze werking.
Tot dan!

SCHELLE: Geniet in een vintage sfeertje
van pannenkoeken en wafels, je aangeboden door team Schelle. Snuister zeker
ook eens door het grote aanbod lp’s.

ADRESSEN DE KRINGWINKEL WEB
Meerseweg 135b, Hoogstraten (Meer)
Sint-Martinusstraat 50, Retie
Steenweg op Tielen 70, Turnhout
La Ganga, Korte Gasthuisstraat 39, Turnhout
La Segunda, Heilig Bloedlaan 242/1,
Hoogstraten
www.dekringwinkelweb.be
kringwinkel.web

DE KRINGWINKEL SPOOR2

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN
BORNEM: De Kringwinkel Bornem brengt
een reuze speelgoed aanbod. hier kan
Sinterklaas een koopje doen! Onze
medewerkers tonen in de loop van de dag
hun talenten. Dankzij jou en De Kringwinkel
krijgen zij een kans om te groeien. Kom
kijken en proeven van het beste wat onze
medewerkers brengen.
PUURS: De Kringwinkel Puurs tovert zich
om in Disneyland. Je vindt in Puurs allerlei
Disneyspullen van speelgoed over boeken
tot glazen en bestek ... Onze medewerkers
in Puurs tonen ondertussen hun talent als
retro DJ Sven. Hij laat je in de namiddag
genieten van heerlijke retromuziek op
vinyl. We bieden ook retrovinyl met zachte
prijsjes aan. Andrea speelt accordeon in de
voormiddag. Kom zeker luisteren naar haar
concert, je wordt er vrolijk van!
ADRESSEN DE KRINGWINKEL SPOOR2
Rijksweg 7, Bornem
Hoogstraat 17, Puurs
KiloSjop, Rijksweg 7, Bornem
(Andere Kringwinkels Spoor2:
zie activiteiten Oost-Vlaanderen)
www.dekringiwnkel.be/spoor2
swpspoor2

MECHELEN - KORENMARKT:
In het geheim werkten we aan een
collectie in samenwerking met een ander
sociaal tewerkstellingsproject. Vandaag
stellen we die aan jou voor. Kom dat zien!
Hapjes en tapjes zijn voorzien ;-).
MECHELEN-ZUID: Geniet met een kopje
koffie of thee in de hand van de gezellige
sfeer in Mechelen-Zuid. Natuurlijk kan dat
ook met een boek of strip in de hand.
MECHELEN-NOORD: hier werken we
nog volop aan ons programma.
Hou de website in de gaten.
WILLEBROEK: hier werken we nog volop
aan ons programma. Hou de website
in de gaten.

NIEL: Zoek de waardebon! In onze winkel
zijn 5 waardebonnen verstopt. Wie zoekt,
die vindt en wint korting. Daarnaast kan je
ook genieten van een gratis tasje soep en
een groot aanbod stripboeken.
REET: hier werken we nog volop aan ons
programma. Hou de website in de gaten.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL ECOSO
Oude Baan 1F (Noord Zone G), Mechelen
Brusselsesteenweg 337, Mechelen-Zuid
Korenmarkt 12, Mechelen
Dendermondsesteenweg 207, Willebroek
Provinciale Steenweg 230, Schelle
Eikenstraat 68, Rumst (Reet)
Tunnelweg 1, Niel (Boom)
(Andere Kringwinkels Ecoso:
zie activiteiten Vlaams-Brabant)
www.dekringwinkel.be/ecoso
kringwinkelecoso

De jaarlijkse Dag van de Kringwinkel van
Opnieuw & Co zet zoals altijd in op een
uitgebreide collectie aan retrogoederen.
Bezoekers maken bovendien kennis met de
mensen achter de kringloopwinkel en kunnen genieten van een lekkere pannenkoek
of een glaasje fruitsap in de verschillende
filialen. Wie de bon op de website van
Opnieuw & Co afprint, krijgt zijn/haar
pannenkoek volledig gratis.
De Dag van de Kringwinkel gaat door van
10 tot 18 uur en staat volledig in het
thema van sociaal en eco. Kringloopwinkels
zorgen er namelijk niet enkel voor dat
producthergebruik ingeburgerd geraakt en
dat zo de afvalberg kleiner wordt. Elk jaar
stellen ze honderden mensen te werk met
minder kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Dit jaar krijgen de bezoekers de
kans om de mensen achter de kringloopwinkel beter te leren kennen.
WINKEL DUFFEL: dichter + kapster
WINKEL LIER: Djembéspeler
WINKEL MORTSEL: “rasta”kapper
ADRESSEN DE KRINGWINKEL OPNIEUW & CO
Hondiuslaan 46, Duffel
Prins Boudewijnlaan 1, Kontich
Antwerpsesteenweg 387, Lier
Borsbeeksebinnenweg 51, Mortsel
Grote Steenweg 55, Kessel (Nijlen)
www.dekringwinkel.be/opnieuw&co
www.opnieuwenco.be
opnieuwenco
#opnieuwencovzw

DE KRINGWINKEL DE CIRKEL

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN
BRECHT: Reis rond de wereld + alle
betalende klanten ontvangen GRATIS een
herbruikbare “Kringwinkel Shopping Bag”.
WUUSTWEZEL: Kitsch & C° + alle
betalende klanten ontvangen GRATIS een
herbruikbare “Kringwinkel Shopping Bag”.
MALLE: Olle-Bolleke-Wol + alle betalende
klanten ontvangen GRATIS een herbruikbare
“Kringwinkel Shopping Bag”.
ZANDHOVEN: alle betalende klanten
ontvangen GRATIS een herbruikbare
“Kringwinkel Shopping Bag”.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL DE CIRKEL
Kalmthoutsesteenweg 193a, Wuustwezel
Klein Veerle 34, Brecht
Antwerpsesteenweg 312, Malle
Liersebaan 131, Zandhoven
www.dekringwinkel.be/decirkelbrecht
www.de-cirkel.net
dekringwinkeldecirkel

ACTIVITEITEN
ACTIVITEITENWEST-VLAANDEREN
VLAAMS-BRABANT
DE KRINGWINKEL MIDWEST

DE KRINGWINKEL ‘T RAD

DE KRINGWINKEL WEST

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

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

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

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

- 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.

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 solo-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.

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 origineel. - 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: 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 ontvangt meermaals per week een bestelling
goederen vanuit één van onze twee
sorteerafdelingen. Daarom zorgt beeldmateriaal 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 uitgegroeid tot onze huismuzikant.

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

ACTIVITEITEN
ACTIVITEITENOOST-VLAANDEREN
VLAAMS-BRABANT
DE KRINGWINKEL SPOOR2

DE KRINGWINKEL OPEN PLAATS

DE KRINGWINKEL DEN AZALEE

DE KRINGWINKEL MEETJESLAND

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

ZELE: De Kringwinkel Zele wordt een
speelgoedparadijs, waar je zeker iets leuks
vindt voor de feestdagen en Sinterklaas!
Onze medewerkers tonen hun beste
talenten de hele dag door, want via
De Kringwinkel krijgen zij van jou een
kans om te groeien. Kom zeker eens kijken
en proeven wat de talenten van onze
mensen zoal brengen.
HAMME: De Kringwinkel Hamme toont
de talenten van kunstschilder Patrick en
keukenprinses Rheba. Onze medewerkers
krijgen via jou en De Kringwinkel een kans
om te groeien. Naast deze talentenshow
bieden we een heuse kerstmarkt aan:
kerstbomen, kerstverlichting en -versiering
naar hartenlust.
KILOSJOP HAMME: In de KiloSjop vind
je vandaag een grote handtassenverkoop:
retro en nieuwe stijl! Alle dames en heren
vinden zeker iets wat bij hen past.
En ondertussen koop je leuke kledij aan
3 euro per kilo! We hebben ook iets
lekkers voor je klaar staan, dus kom
maar genieten in KiloSjop.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL SPOOR2
Koning Albertplein 13A, Hamme
Heikensstraat 1b, Zele
KiloSjop, Spoorwegstraat 1, Hamme

BRUGSE POORT:
Feest feest feest! Deze winkel viert zijn
20ste verjaardag. Vier mee en laat je
trakteren! In de nieuwe inrichting vind
je vandaag bijzondere zolderschatten,
kunstwerken, sieraden en muziekinstrumenten. En natuurlijk is er retro en vintage
kleding, servies, decoratie en meubels.
| Gratis drankje van 11u-17u,
laat het smaken!
| Fietsherstelling 11u-16u.
Gratis nazicht en kleine herstellingen.
| Maak je eigen rugzak.
11u-16u. Van stoffen tas tot hip
hebbeding. Voor groot en klein.
| Kindergrime 11u-16u: Je kids kunnen
worden wat ze maar willen!
| Vraag een plaatje aan bij DJ TRBL
| Rondleidingen om 11u, 14u en 15u.
Werp een blik achter de schermen.
| Live show: 16u45 met
Gents cabaretier Wim Claes
DESTELBERGEN:
Hier vind je een exclusieve selectie van de
mooiste schatten, speciaalste retro
en chicste vintage.
| 10u-17u. Laat je trakteren op
koffie met taart!
| 14u30-17u. Maak een
knuffeldekentje voor baby’s.

(Andere Kringwinkels Spoor2:
zie activiteiten Antwerpen)

ADRESSEN DE KRINGWINKEL OPEN PLAATS

www.dekringwinkel.be/spoor2
swpspoor2

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

DE KRINGWINKEL IBOGEM

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN
De Kringwinkel is niet zomaar een
tweedehandswinkel! Op onze
facebookpagina vertellen alvast
een paar werknemers hun verhaal.
PROGRAMMA: Je kan op de hoogdag van
De Kringwinkel een heleboel ‘speciallekes’
op de kop tikken: retro, design, Villeroy &
Boch, Halloween ...
VEILING: Unieke stukken worden per
opbod verkocht. Je kan de veilingstukken
binnenkort bekijken in het fotoalbum of
op de facebookpagina. Een week voor de
Dag van De Kringwinkel kan je de items
komen bekijken in de winkel. Dan kan je
ook eventueel een schriftelijk (maximum)
bod doen, ingeval je op de dag zelf niet
aanwezig kunt zijn.
Goed om weten: de veiling is niet enkel
voor kenners. Iedereen mag een kijkje
komen nemen en zijn kans wagen.
Er zijn geen veilingkosten. Je betaalt
dus enkel wat je biedt. Raadpleeg hier
binnenkort de algemene voorwaarden.
Het uur van de veiling wordt nog bepaald.
En ... een GRATIS DRANKJE voor elke
bezoeker!
ADRES DE KRINGWINKEL IBOGEM
Schaarbeekstraat 27, Beveren (Melsele)
www.dekringwinkel.be/ibogem
www.ibogem.be/kringwinkel/dag-kringwinkel-20-oktober
dekringwinkelibogem

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

DE KRINGWINKEL
VLAAMSE ARDENNEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN
Op de Dag van De Kringwinkel op
zaterdag 20 oktober hebben ook
wij allerlei leuks voor je in petto in
onze drie Kringwinkels:
| Kunstenfestival met een exclusieve
verkoop van schilderijen, kandelaars
en klokken, rariteiten ...
| Grote stockverkoop van nieuwe
bamboemeubelen (stoelen, tafels,
kastjes, zetels ...)
| Plezante Kringbar
| Gooi je korting aan de kassa
| Kringwinkelteams in the picture
ADRESSEN DE KRINGWINKEL VL. ARDENNEN
Doornikse Heerweg 79 b, Oudenaarde
A. L. Vanhovestraat 14, Ronse
Heldenlaan 77, Zottegem
www.kringwinkelvlaamseardennen.be
Kringwinkel.Vlaamse.Ardennen

SINT-NIKLAAS:
Disney | Superhelden: raak overdonderd
door de magie van Disney of snuffel
tussen onze wonderstoet van superhelden.
TEMSE:
Boetiek Magnifiek | Boch porselein:
kom shoppen in onze droomfabriek
Boetiek Magnifiek, een snoeperij van
tweedehands merkkledij of bezoek ons
jachtterrein vol verfijnd Boch-porselein.
SINT-GILLIS-WAAS:
Strips: verdwaal in de velden van onze
tekenhelden en maak een trip tussen
duizend-en-een strips.
In alle Kringwinkels van Den
Azalee is de halloweenbar open.
De pompoensoep staat op het vuur.
Kom gratis proeven!
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

Nog nooit een voet in onze Kringwinkels
gezet? Of daarentegen een fan van het
eerste uur? Het maakt niet uit, op zaterdag
20 oktober zet De Kringwinkel Meetjesland
vzw de deuren voor iedereen wagenwijd
open. Kijk binnen in onze ateliers, luister
naar de verhalen van onze medewerkers,
proef van een heerlijke wafel of zet al je
zinnen op de leuke spullen in onze vijf
winkels in Eeklo, Aalter, Assenede,
Maldegem of Zomergem.
EEKLO: Radio Kringwinkel | Een blik achter
de schermen | Kringwinkel-bar met wafels |
Gratis stijladvies rond de pashokjes | Leuke
wedstrijden
AALTER: Radio Kringwinkel | Kringwinkelbar met gebak | Gratis stijladvies rond
de pashokjes | Leuke wedstrijden
ASSENEDE: Radio Kringwinkel | Kringwinkel-bar | Gratis stijladvies rond de
pashokjes | Leuke wedstrijden
MALDEGEM: Radio Kringwinkel | Kringwinkel-bar met gebak | Gratis stijladvies
rond de pashokjes | Leuke wedstrijden
ZOMERGEM: Radio Kringwinkel | Kringwinkel-bar | Gratis stijladvies rond de
pashokjes | Leuke wedstrijden

DE KRINGWINKEL ATELJEE

ADRESSEN DE KRINGWINKEL MEETJESLAND

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

Brouwershofstraat 2A, Assenede
Slachthuisstraat 2b, Eeklo
Vliegplein 54, Maldegem
Grote Baan 3, Zomergem
Weibroekdreef 45, Aalter

Op zaterdag 20 oktober is het weer
Dag van De Kringwinkel en zetten
we onze deuren wagewijd open.
BRUGSESTEENWEG:
Themaverkoop boeken & lp’s
PIJNDERSSTRAAT: Themaverkoop
muziekinstrumenten | Smul van onze
heerlijke wafels
DEINZE: Themaverkoop brocante
| Smul van onze heerlijke pannenkoeken
| Laat je spullen schatten door een
professionele schatter
KORTRIJKSEPOORTSTRAAT:
Themaverkoop lederwaren en juwelen |
Smul van onze heerlijke pannenkoeken
NAZARETH:
Themaverkoop Disney, Barbie en brocante |
Smul van onze heerlijke cupcakes
EVERGEM: Themaverkoop Lego en
PlayMobil | Smul van onze heerlijke pannenkoeken | Kinderanimatie (10u-12u)
TARBOTSTRAAT: Themaverkoop kookgrief,
strips en brocante | Smul van onze heerlijke
pannenkoeken
VLAAMSEKAAI: Themaverkoop merkkledij |
Smul van een heerlijk stukje taart
met een kop koffie
In al onze winkels: shop gratis!
Sta je aan de kassa als onze weldoener
belt, dan win je je aankopen!

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

DE KRINGWINKEL TELESHOP

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN
AALST (TRAGEL): Vintage speelgoed |
Ruime keuze dvd’s en cd’s | Boeken en
verzamelobjecten met als thema ‘Aalst’ |
Live jazztrio | Koffiebar, muntthee, verse
pannenkoeken
AALST (VRIJHEIDSTRAAT): Merkkledij,
schoenen, handtassen en juwelen |
Gratis mini-make-up sessie (14u-17u)
by Maison Marie Duval | Fotobooth
‘wie kringt, die wint’
LEDE: Merkkledij, schoenen, handtassen
en juwelen | Vintage speelgoed | Live
Radio ‘Cappuccino’ | Gratis ‘lips & nails’
(14u-17u) | Oxfam koffiebar en verse
pannenkoeken
SINT-LIEVENS-HOUTEM: Merkkledij, schoenen, handtassen en juwelen | Ruime keuze
dvd’s en cd’s | Laat je haar opsteken! Gratis
kapsalon Helena (14u-17u) | Vintage
jukeboxplezier | Oxfam koffiebar en cake

ADRESSEN DE KRINGWINKEL ATELJEE

ADRESSEN DE KRINGWINKEL TELESHOP

Vlaamsekaai 10, Gent
Clementinalaan 189, Gent
Kortrijksepoortstraat 44, Gent
Tarbotstraat 21, Gent
Pijndersstraat 52, Gent (Dampoort)
Brugsesteenweg 354, Gent
Hooiwege 40, Evergem (Sleidinge)
Tolpoortstraat 89, Deinze
‘s Gravenstraat 134, Nazareth

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

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

www.dekringwinkel.be/teleshop
www.teleshop-aalst.be
dekringwinkelteleshop

ACTIVITEITEN LIMBURG
DE KRINGWINKEL RESET

DE KRINGWINKEL OKAZI

DE KRINGWINKEL MAASLAND

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

Elk zijn verhaal…
Elke medewerker, elke klant en elk kringwinkelproduct heeft zijn eigen verhaal.
Kom op de Dag van De Kringwinkel
gezellig samen verhalen delen met een
hapje en een drankje tussen de mooiste
kringwinkelspullen.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL RESET

De Kringwinkel Okazi komt uit de kast.
Ervaar dit met eigen handen of virtueel
in onze Kringwinkels van HASSELT en
SINT-TRUIDEN.
Breng iets binnen en leer actief het
kringwinkel-sorteren.
Kijk in onze koffiehoek, hoe de GoPro
en de smartphone jou virtueel door het
sorteerproces leiden.

Hasseltsestraat 4, Bilzen
Bosdel 36, Genk
Gasthuisbosdreef 31, Tongeren
Spaalderweg 7, Riemst
Heppensesteenweg 34-36, Beringen
Marktplein 9/10, Heusden-Zolder
Grote Baan 3/2, Houthalen-Helchteren
Schoterweg 18a, Tessenderlo

ADRESSEN DE KRINGWINKEL OKAZI

www.dekringwinkel.be/reset
kringwinkelreset

Sint-Truidersteenweg 150, Hasselt
Naamsesteenweg 239, Sint-Truiden

Doe mee aan het achter-de-schermen-spel
en win een leuke prijs in De Kringwinkel
Okazi HASSELT.
Jong geleerd is oud gedaan.
Laat je kind genieten en leren van het
achter-de-schermen-poppenspel in
De Kringwinkel Okazi HASSELT.

www.dekringwinkel.be/okazi
KringwinkelOkazi

MAASMECHELEN: Kom onze internationale keuken proeven, bereid door de
werknemers van de winkel en ontdek onze
vernieuwde koffiehoek!
| Indien u op deze dag een rondleiding
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier
op voorhand voor contacteren op volgend
telefoonnummer 0473812684.
MAASEIK: Kom naar onze spetterende
modeshow. De modellen zijn onze medewerkers en hun familieleden, ook hebben
we onze klanten weten te ronselen voor
deze modeshow. De aanvang is om 14u30
en om 15u start de modeshow! Wilt u zelf
meelopen dan kan u een mail sturen via
Renata@kringwinkel.com.
| Indien u op deze dag een rondleiding
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier
op voorhand voor contacteren op volgend
telefoonnummer 0498/561818.
OPGLABBEEK: Kom kijken naar de demonstratie “kaders oppimpen” onder leiding
van onze vrijwilligster Ann de Ruyck een
bekend persoon in het vrijwilligers milieu
te Opglabbeek. Deze zal plaatsvinden
van 12u30 tem 15u30. Het hergebruik
promoten is hier ons doel!
| Indien u op deze dag een rondleiding
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier
op voorhand voor contacteren op volgend
telefoonnummer 0472967868.

BREE: Kom de handgemaakte textielspullen
uit ons naaiatelier ontdekken en krijg
hier dan GRATIS een heerlijk geurende
Marokkaanse thee met versnapering bij.
| Indien u op deze dag een rondleiding
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier
op voorhand voor contacteren op volgend
telefoonnummer 089205138.
LANAKEN SMEERMAAS: Kom de handgemaakte textielspullen uit ons naaiatelier
ontdekken en krijg hier dan GRATIS een
kom geurende soep bij. De soepkom mag u
nadien GRATIS mee naar huis nemen!
| Indien u op deze dag een rondleiding
wenst doorheen de winkel, kan u ons hier
op voorhand voor contacteren op volgend
telefoonnummer 0483095123.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL MAASLAND
Mussenburgstraat 2, Bree
Maaseikersteenweg 197, Lanaken
Jagersborgweg 1122, Maaseik
Boorsemstraat 2, Maasmechelen
Weg naar Zwartberg 231, Opglabbeek
www.dekringwinkel.be/maasland
www.kringwinkel.com
DeKringwinkelMaasland

ACTIVITEITEN
ACTIVITEITENVLAAMS-BRABANT
VLAAMS-BRABANT
DE KRINGWINKEL VITES

DE KRINGWINKEL ECOSO

DE KRINGWINKEL HAGELAND

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

WESPELAAR: Nieuwsgierig naar onze
geschiedenis? We brengen ze voor je in
beeld op onze Fotowall, van vroeger tot nu.
| Nieuwsgierig naar onze werking achter de
schermen? Zeker komen dan, we leiden
je rond. | Een goed en origineel gevulde
winkel met als extra een stoffenbeurs.
| Rudolf is er niet, een kerststand wel. |
Gevonden wat je zocht? Dan krijg je van
ons nog een extraatje. Elke klant krijgt
ovenhandschoenen cadeau van deMama’s
for Africa. Meer weten over dit hartverwarmend initiatief? https://mamasforafrica.
be/nl/ | Genieten van een drankje kan in
het kleine café in De Kringwinkel.
HEVERLEE: Nieuwsgierig naar onze werking
achter de schermen? Zeker komen dan,
we leiden je rond. | Een goed en origineel
gevulde winkel. | Rudolf is er niet, een
kerststand wel. | 1 maal, andermaal,
verkocht, een heuse veiling in De
Kringwinkel. | Tea for two maar dan met
een Marokkaanse toets. Welkom in ons
“theehuisje”. | Een DJ zorgt voor een
10/10 voor sfeer en gezelligheid.
LEUVEN: Een goed en origineel gevulde
winkel. | Rudolf is er niet, een kerststand
wel. | Voor de kleine, lekkere hongertjes
zijn er pannenkoeken.

VILVOORDE/LAKEN/OVERIJSE: Een goed
en origineel gevulde winkel. | Rudolf is er
niet, een kerststand wel. | Tea for two maar
dan met een Marokkaanse toets. Welkom
in ons “theehuisje”.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL VITES
IJsbergstraat 6, Dilbeek
Bergensesteenweg 65, Halle
Steenweg op Vilvoorde 193, Opwijk
Bergensesteenweg 386, Sint-Pieters-Leeuw
Mechelsesteenweg 588D, Vilvoorde
De Wandstraat 122, Laken
IJzerenmolenstraat 10-12, Heverlee
Nieuwstraat 20, Wespelaar
Diestsestraat 253, Leuven
Brusselsesteenweg 290, Overijse
Brusselsesteenweg 541, Zellik
Watermolenstraat 1 A, Ternat
www.spit.be
www.televil.be
DeKringwinkelTelevil
DeKringwinkelSPIT

Op zaterdag 20 oktober is het weer
Dag van De Kringwinkel en zetten
we onze deuren wagewijd open.
LONDERZEEL: Geniet op de Dag van De
Kringwinkel van heerlijke oliebollen, je
aangeboden door het team van Londerzeel.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL ECOSO
Meerstraat 270, Londerzeel
(Andere Kringwinkels Ecoso:
zie activiteiten Antwerpen)
www.kringwinkel.be/ecoso
kringwinkelecoso

AARSCHOT: Extra groot aanbod.
Unieke Stukken. Originele Hebbedingen.
| Seizoenswissel Textiel > volop herfst,
winterkledij in de winkelrekken. |
Hapje/Tapje voor iedereen. | Actie ook op
www.kringshop.be (start op 19/10).
DIEST: Extra groot aanbod. Unieke
Stukken. Originele Hebbedingen. |
Seizoenswissel Textiel > volop herfst,
winterkledij in de winkelrekken. |
Hapje/Tapje voor iedereen. | Actie ook op
www.kringshop.be (start op 19/10).
TIENEN: Extra groot aanbod. Unieke
Stukken. Originele Hebbedingen.|
Seizoenswissel Textiel > volop herfst,
winterkledij in de winkelrekken.|
Hapje/Tapje voor iedereen. | Actie op
www.kringshop.be (start op 19/10)
ADRESSEN DE KRINGWINKEL HAGELAND
Amerstraat 17, Aarschot
Nijverheidslaan 33a, Diest
Minderbroedersstraat 33, Tienen
www.dekringwinkel.be/hageland
www.kringwinkelhageland.be
kringwinkelhageland

