19 OKTOBER 2019 - DAG
VAN DE KRINGWINKEL
/ activiteiten Limburg
ACTIVITEITEN
VLAAMS-BRABANT
De Kringwinkel, da’s veel meer dan je op het eerste gezicht kan zien. Benieuwd naar wat wij zoal doen?
Kom dan naar de Dag van De Kringwinkel. De 145 Kringwinkels zetten hun deuren wagenwijd voor je open.
Check hier het programma van De Kringwinkel in jouw buurt.
DE KRINGWINKEL OKAZI

Bij Kringwinkel Okazi in HASSELT en
SINT-TRUIDEN gaan we op de Dag van
De Kringwinkel op 19 oktober 2019
alle zintuigen prikkelen:
| Kruip in de huid van een
afgedankte vaas en volg de weg
die ze aflegt naar een tweede leven.
| Vlei je neer op onze sofa, voel je
thuis bij ons en luister naar het
verhaal van Ismail, chauffeur
bij Kringwinkel Okazi in Hasselt.
| Kom ontdekken welke verschillende
culturen bij De Kringwinkel
Okazi samensmelten: proef typische
gerechten uit de verschillende landen
van onze medewerkers, luister naar hun
favoriete muziek en geef je ogen de
kost aan hun traditionele klederdracht.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL OKAZI
Sint-Truidersteenweg 150, Hasselt
Naamsesteenweg 239, Sint-Truiden
www.dekringwinkel.be/okazi
KringwinkelOkazi
KringwinkelOkazi

DE KRINGWINKEL RESET

Onze winkels zijn op de Dag van
De Kringwinkel uitzonderlijk open
tot 17u00.
BEVERLO: mooi aanbod unieke spullen
BILZEN: opening nieuwe winkelruimte met
een groter aanbod meubelen
GENK: leuk assortiment glaswerk,
vazen en geweldige decoratiestukken
waaronder enkele unieke kunstwerken
(o.a. van Piet Stockmans)
HEUSDEN-ZOLDER:
alles voor een landelijk interieur
HOUTHALEN-HELCHTEREN:
WAUWWW-artikelen: van vintage
speelautootjes tot oude paspoppen
RIEMST:
mooi aanbod unieke spullen. + Schenk een
fietsje en maak een kind blij! (Inzamelactie
fietsbieb Riemst i.s.w.m. beweging.net)
TESSENDERLO: tombola met leuke prijzen
+ mooie spulletjes en kleding
TONGEREN: upcycling:
tips & trics voor jong en oud!

DE KRINGWINKEL MAASLAND

ADRESSEN DE KRINGWINKEL RESET
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
www.dekringwinkel.be/reset
kringwinkelreset
kringwinkelreset

Maak een culinaire ontdekkingstocht
doorheen onze vijf Kringwinkels:
MAASMECHELEN:
smullen van internationale gastvrijheid
MAASEIK: smullen van Vlaamse gastvrijheid
BREE:
smullen van Marokkaanse gastvrijheid
OUDSBERGEN:
smullen van het pannenkoekenfestijn
SMEERMAAS: smullen van het soepfestijn
ADRESSEN DE KRINGWINKEL MAASLAND
Gruitroderkiezel 173a, Bree
Maaseikersteenweg 197, Lanaken
Jagersborgweg 1122, Maaseik
Boorsemstraat 2, Maasmechelen
Weg naar Zwartberg 231, Oudsbergen
www.dekringwinkel.be/maasland
www.kringwinkel.com
DeKringwinkelMaasland
dekwmaasland

