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

