
DE KRINGWINKEL OPNIEUW & CO

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

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 kun-
nen 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 arbeids-
markt. Dit jaar krijgen de bezoekers de 
kans om de mensen achter de kringloop-
winkel 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 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

DE KRINGWINKEL ANTWERPEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

Dag van De Kringwinkel staat in teken van 
één van onze goede doelen: sociale tewerk-
stelling. 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

DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN 
THEMAVERKOPEN

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 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

DE KRINGWINKEL WEB

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

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 & acces-
soires, kan je in La Segunda een ‘echte’ 
henna tatoeage laten zetten (10u-15u30).

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

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 ECOSO

KOM EENS KIJKEN WAT WE DOEN

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

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.

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

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

ACTIVITEITEN VLAAMS-BRABANTACTIVITEITEN ANTWERPEN

https://www.instagram.com/opnieuwencovzw

