19 OKTOBER 2019 - DAG
VAN DE KRINGWINKEL
/ activiteiten West-Vlaanderen
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 ‘T RAD

KNOKKE-HEIST: keldervondsten |
Live dj met ‘golden oldies’
ZEDELGEM: Bijzondere brocante |
Oliebollen smullen
BEERNEM: Etnische kunst | Ethnische apero
BLANKENBERGE: Chic | Afternoon tea time
SINT-KRUIS: Glamour & Glitter |
Make-up artist
SINT-ANDRIES: Kunst & Kitsch |
Kunstproject ism DKO Brugge
Hou zeker onze facebook en de website in
de gaten voor meer nieuws en info!
ADRESSEN DE KRINGWINKEL ‘T RAD
Maalse Steenweg 104, Brugge Sint-Kruis
Sint-Laurentiusstraat 28, Zedelgem
Ambachtstraat 5, Blankenberge
Dirk Martensstraat 15, Brugge Sint-Andries
Kursaalstraat 55, Knokke-Heist
Fortstraat 9a, Beernem
www.dekringwinkeltrad.be
dekringwinkeltrad
kringwinkeltrad

DE KRINGWINKEL WEST

Onderstaande winkels zijn uitzonderlijk de
ganse dag open van 9u00-17u00.
IEPER (STEVERLYNCKLAAN) + VEURNE:
Onze medewerkers geven rondleidingen.
Deze starten om 10h00, 11h00, 14h00,
15h00 en 16h00. | In onze (foute)
koffiehoek bieden we een tasje koffie of
thee aan met een warme wafel. Dit jaar
vragen we hiervoor een klein bijdrage van
2 euro. De opbrengst van onze koffiehoeken schenken we aan een goed doel.
| Iedere betalende klant ontvangt 10%
korting op zijn aankopen.
DIKSMUIDE + POPERINGE:
In onze (foute) koffiehoek bieden we een
tasje koffie of thee aan met een warme
wafel. Dit jaar vragen we hiervoor een klein
bijdrage van 2 euro. De opbrengst van onze
koffiehoeken schenken we aan een goed
doel. | Iedere betalende klant ontvangt
10% korting op zijn aankopen. Niet
cumuleerbaar met andere kortingen.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL WEST
Esenweg 5, Diksmuide
K. Steverlyncklaan 8, Ieper
Rijselstraat 40, Ieper
Ieperstraat 231, Poperinge
Koksijdestraat 10, Veurne
www.dekringwinkel.be/west
KringwinkelWest

DE KRINGWINKEL MIDWEST

ROESELARE: lekkere hapjes, unieke
producten en sfeervolle muziek door
onze geweldige huis-dj’s
IZEGEM: lekkere hapjes, unieke
producten en tips & tricks rond het
opfrissen van meubeltjes
TORHOUT: Lekkere hapjes, unieke producten en een verrassende leuke sfeermaker
TIELT: lekkere hapjes, unieke producten,
een unieke kids corner en uitleg over
bewust verbruiken aan de hand van de
‘Piraminder’
ECO CAFÉS ROESELARE, IZEGEM, TORHOUT
EN TIELT: de lekkerste speciallekes gemaakt
door de fantastische medewerkers van de
centrale keuken en 3 soorten overheerlijke
taart, alles geserveerd door de super
vriendelijke Eco café-medewerkers.
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

DE KRINGWINKEL KUST

ALLE WINKELS: extra aandacht voor
retrospullen. Tevens worden er voor
iedereen versnaperingen voorzien.
Benieuwd hoe artikelen een
nieuw leven krijgen?
Kom dan naar onze opendeurdag in
de KARPERSTRAAT 10 TE OOSTENDE
(Opleidingscentrum). Van 13u tot 16u
kan je genieten van rondleidingen door de
gebouwen en infrastructuur. Tevens kan
je de werkwijze van onze medewerkers
volgen. Drankjes, versnapperingen, koffie
en taart is voor iedereen voorzien.
ADRESSEN DE KRINGWINKEL KUST
Duinenstraat 114, Bredene
Industriestraat 61, Ichtegem
Sea Shopping Centrum Oostendelaan 304c, Middelkerke
Torhoutsestnwg. 29-33-35, Oostende
Oostendsebaan 49, Gistel
Opleidingscentrum Karperstraat 10, Oostende
www.dekringwinkel.be/kust
dekringwinkelkust

