4 MEI 2019 - ACTIVITEITEN
DAG VAN DEVLAAMS-BRABANT
GEVER / activiteiten Antwerpen
DE KRINGWINKEL ANTWERPEN

Kom op zaterdag 4 mei naar Dag van de
Gever bij De Kringwinkel Antwerpen want
we rollen onze rode lopers voor jullie uit!
| Iedereen die aan de feestelijke
geverspoort in één van onze winkels
komt geven krijgt een kortingsbon
en andere leuke verrassingen!
| Onze gevers worden in de bloemetjes gezet, want zij zorgen ervoor dat
wij mensen en spullen dag in dag uit
een nieuwe kans kunnen geven.
Zo stellen we momenteel meer dan
400 mensen tewerk. Ieder met een
eigen traject en een aangepaste opleiding. Daarnaast zorgen we ervoor dat
er in Antwerpen jaarlijks voor 3 miljoen
kilo wordt hergebruikt.
Bedankt gevers!
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

Op zaterdag 4 mei zetten De Kringwinkels
alle gevers in de bloemetjes. Want dankzij
onze gevers krijgen talloze herbruikbare
spullen een tweede leven, geven we onze
‘kringhelden’ een zinvolle job én houden
we de afvalberg een stuk kleiner.
Op de Dag van de Gever verwennen
we elke gever met een geurige en
smakelijke.
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 ECOSO

DE KRINGWINKEL WEB

Op zaterdag 4 mei zetten De Kringwinkels
alle gevers in de bloemetjes. Want dankzij
onze gevers krijgen talloze herbruikbare
spullen een tweede leven, geven we onze
‘kringhelden’ een zinvolle job én houden
we de afvalberg een stuk kleiner.

Op zaterdag 4 mei zetten De Kringwinkels
alle gevers in de bloemetjes. Want dankzij
onze gevers krijgen talloze herbruikbare
spullen een tweede leven, geven we onze
‘kringhelden’ een zinvolle job én houden
we de afvalberg een stuk kleiner.

| Op de Dag van de Gever lanceren we
toepasselijk onze geverskaart.
Telkens je herbruikbare spullen komt
afgeven in één van onze winkels, krijg
je een stempel. En 5 stempels =
5 % korting op je aankoop in
1 van onze 8 Kringwinkels of het
Fietsatelier. Maar omdat het Dag
van de Gever is krijg je die dag niet 1,
maar meteen 2 stempels!
| Daarbovenop verwennen we je met
een taartje en een tasje koffie

| Op de Dag van de Gever rollen we in
onze winkels de rode loper uit voor
alle Gevers! Breng iets binnen aan de
poort of in de winkel en ontvang een
welgemeend bedankje!
| In Turnhout krijgt elke gever een
chocomousse (ism ons Eethuis)
| Bij de andere locaties worden
cupcakes voorzien!
| En natuurlijk overal de zaadkaartjes
en de weerkerende glimlach.

Zeg nu zelf, geven is toch
echt keiplezant!
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

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

