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Dag Van De Kringwinkel: 

Kom De Kringwinkel beleven op zaterdag 15 oktober 
 

Tot 12% meer bezoekers voor de 134 Kringwinkels 
 

Op zaterdag 15 oktober zetten alle Kringwinkels in Vlaanderen hun deuren 

wagenwijd open voor De Dag van De Kringwinkel. Een dag vol originele workshops, 

leuke acties, animatie en optredens. Kortom: er valt vanalles te beleven! Kringen is 

in: vorig jaar liepen maar liefst 5,6 miljoen mensen (+12%) met een ‘gebruikt’ 

product één van de 134 Kringwinkels uit.  

 

Voor het 15de jaar op rij kan je in De Kringwinkel in jouw buurt terecht voor een kijk 

achter de schermen. Het thema van dit jaar is ‘Kom de Kringwinkel beleven en 

ontdekken in al zijn aspecten’. Zo kan je er ontdekken hoe kleding, meubels en 

andere spullen een tweede leven krijgen en daarnaast heeft elke Kringwinkel een 

eigen programma vol leuke acties en animatie uitgewerkt.  

 

Een greep uit het rijke aanbod: 

In Borgerhout worden planten verkocht die op sterven na dood waren, maar door de 

goede zorgen van psychiatrische patiënten, een nieuw leven kregen. 
De Kringwinkel in Brecht organiseert een ‘Nerdbeurs’ met strips en games. 
In Peer kan je deelnemen aan een workshop om zelf je oude meubels te pimpen. 
In De Kringwinkel in Gent kan je een workshop volgen om je eigen juwelen te maken 

uit recyclagemateriaal. 
In De Kringwinkel in Halle wordt een grote vintage videogamebeurs georganiseerd.   
De Kringwinkel in Leuven verkeert dan weer in Winterse sferen met een heuse 

kerstverkoopactie. 
… 
 

Of ze het nu doen voor deze originele activiteiten, om unieke stukken op de kop te 

tikken, voor het gezellige snuisteren of voor de voordelige prijzen, steeds meer 

Vlamingen ontdekken De Kringwinkel. Vorig jaar kochten 5,6 miljoen Vlamingen 

kleding (34%), meubelen (21%), huisraad (19%), elektro (9%) en andere spullen in de 

Kringwinkels. Dat is 47% meer dan in 2010, of 12% meer in vergelijking met 2014. 

Voor dit jaar wordt een minstens even grote stijging verwacht. 

 

“Niet alleen de prijs, maar ook de zorg om het milieu beïnvloedt ons koopgedrag. 

Producten hergebruiken is duurzamer dan ze te recycleren of ze weggooien, en daar 

zijn steeds meer Vlamingen zich van bewust.” klinkt het bij Marleen Vos van 

KOMOSIE, de vzw die de Kringwinkels overkoepelt. 

 



De 134 Kringwinkels zamelden vorig jaar 69.550 ton goederen in (+3%), waarvan 

bijna de helft – 46,5% of 32.336 ton – verkocht werd. Dit is een stijging van 7% 

tegenover een jaar voordien of van 22% tegenover 2010. Met deze mooie cijfers 

behoort Vlaanderen tot de Europese top. 

 

In beeld: 5.353 jobkansen 

Het afgelopen jaar kwamen er in Vlaanderen 7 Kringwinkels bij. Ook gingen er 221 

extra mensen bij De Kringwinkel aan de slag, wat het totaal op 5.353 werknemers 

bracht. De Dag van De Kringwinkel is het uitgelezen moment om hen in de 

bloemetjes te zetten. Dagelijks staan zij in voor de inzameling, het sorteren, reinigen,  

in de winkelrekken plaatsen en verkoop van de goederen, die zo een tweede leven 

krijgen. 

 

Marleen Vos: “Wie kringt, verkleint niet alleen de afvalberg maar doet ook iets voor 

de sociale tewerkstelling. Ruim 80% van onze medewerkers zijn mensen die op de 

gewone arbeidsmarkt moeilijk aan de bak komen. Bij ons vinden ze een stabiele 

werkomgeving en een goede basis om werkervaring op te doen. Zo kunnen ze nadien 

doorstromen naar een job op de gewone arbeidsmarkt. ” 

 

Praktisch 

Zaterdag 15 oktober 2016 

▪ In alle Kringwinkels tijdens de openingsuren.  

▪ Het volledige activiteitenoverzicht vind je op www.dekringwinkel.be of hier  

Over De Kringwinkel: 

De Kringwinkel, dat zijn 134 tweedehandswinkels in de sociale economie die zich achter deze 

merknaam verzameld hebben en samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. Kringwinkels 

staan voor:   

• Sociale tewerkstelling: Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. De Kringwinkel 

biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan 5.353 mensen die, om uiteenlopende 

redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.   

• Aandacht voor het milieu: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. 

Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht. In 2015 zamelden we 69,5 miljoen spullen in, goed 

voor bijna 70.000 ton CO2-besparing. Dat is evenveel als een gemiddelde auto die 16.000 keer rond de 

aarde rijdt. Ongeveer de helft hiervan werd in 2015 opnieuw verkocht in een van de winkels, en 

wordt dus lokaal hergebruikt. 

•  Originele en betaalbare spullen: We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt 

budget, kwaliteitsvolle goederen kan kopen. Voor basisproducten bewaken we dan ook steeds een 

basisprijs. Ons aanbod varieert elke dag.  

*De CO2 berekening werd gebaseerd op een tool ontwikkeld door het Nederlandse onderzoeksbureau 

TNO in opdracht van BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) 

Voor meer informatie (enkel pers, gelieve niet te publiceren): 

MindShake PR Emanuel Sys – emanuel@mindshake.biz - 0486/ 17 52 65 

 


