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Zaterdag Retrodag bij De Kringwinkel 
Massaal veel bezoekers verwacht voor ‘a trip down memory lane’ 
 

Liefhebbers van spulletjes uit de fifties tot de nineties kunnen nu zaterdag opnieuw hun hart ophalen in De 

Kringwinkels. Die dag organiseren zij immers hun jaarlijkse Retrodag. Je vindt er dan niet alleen een schat aan 

betaalbare hebbedingen die je het verleden laten herbeleven, er vinden ook heel wat (retro)activiteiten 

plaats. 

 

Wie houdt van retrospullen kent ongetwijfeld de weg al naar de Kringwinkels. Dagelijks kan je er schatten op de 

kop tikken. Op zaterdag 11 maart schakelen ze nog een versnelling hoger, want dan is er de jaarlijkse Retrodag! 

De leukste vintagespullen worden op dé hoogdag voor de retroliefhebber opnieuw bovengehaald. Een leuk 

bommaservies, vintage meubels, verlichting, kleding of elpees: je kan het zo gek niet bedenken of je vindt ze die 

dag in grote getale in De Kringwinkels. En dat voor spotprijsjes. Voeg daar nog aan toe: crazy uitgedoste 

winkelmedewerkers, aangepaste muziek uit de jukebox, rijstpap met bruine suiker en tal van andere leuke 

activiteiten, en je hebt een dag om nooit meer te vergeten. 

 

A trip down memory lane 

Ook vorig jaar hadden veel Vlamingen de Retrodag met stip in hun agenda genoteerd. Er kwam toen een massa 

retroliefhebbers over de vloer. Voor deze editie wordt opnieuw een stormloop aan bezoekers verwacht in de 

deelnemende Kringwinkels.  

 

Marleen Vos, directeur van KOMOSIE, de koepel van De Kringwinkels: “Er lijkt nog lang geen einde te komen aan 

de hele retrohype en wij surfen mee op dit succes! Bijna 4 op 10 Vlamingen (36%) kochten vorig jaar iets 

tweedehands1. 30% van hen deed dit voor de unieke stukken waar een verhaal achter schuilt en die nieuw niet 

meer te krijgen zijn. Ze zijn met  steeds meer, die zeker hun gading zullen vinden op de retrodag.” 

 

Een greep uit het programma: 

 

• In De Kringwinkel in Mechelen-Zuid is er een retromodeshow met vintageplaatjes die aaneengedraaid 

worden door DJ Roony. 

• Laat je retro-restylen in De Kringwinkel van Temse. 

• De Kringwinkel van Sint-Truiden baadt in een retrogaming sfeertje. Je kan er games uit de tijd van toen 

spelen en aankopen. 

• De ‘Televil Kringwinkels’ hebben zich elk toegespitst op een andere productgroep. Zo kan je 

bijvoorbeeld in de Kringwinkel van Dilbeek terecht voor een groot aanbod aan retromeubels. In Halle 

vind je dan weer het speelgoed uit jouw kindertijd terug.   

• Nog op zoek naar een trouwkleed of –kostuum uit de tijd van je ouders; dan moet je in De Kringwinkel 

van Bredene zijn. Daar vind je op 11 maart een groot aanbod aan ceremoniekledij. 

5.350 keer bedankt! 

 

De Kringwinkel wil alvast iedereen bedanken die op de Retrodag langskomt en iets aanschaft. Want je doet er 

niet alleen het milieu een plezier mee – want de afvalberg verkleint-, maar ook onze meer dan 5.300 

medewerkers. Marleen Vos: “De Kringwinkel biedt zinvol werk aan mensen die het moeilijk hebben om een job te 

vinden op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn Kringwinkels ook Verenigingen Zonder Winstoogmerk. Dat betekent 

dat we de opbrengsten uit de kringloopactiviteiten jaarlijks opnieuw in de werking investeren.” Anders gezegd: 

Kringwinkels streven geen winst na, maar gebruiken de inkomsten uit de verkoop vooral voor het behoud en de 

creatie van arbeidsplaatsen. Wat je uitgeeft in een Kringwinkel wordt dus integraal gebruikt voor een goed doel. 

Praktisch 

Zaterdag 11 maart 2017 

                                            
1 Het online onderzoek werd tussen 7 en 16 september uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Troc.com, 2dehands.be, De 

Kringwinkels en Cash Converters. Meer dan 1.100 Vlamingen werden hiervoor ondervraagd.  
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▪ In de meeste Kringwinkels tijdens de openingsuren.  

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

Over De Kringwinkel: 

De Kringwinkel, dat zijn 135 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 kg 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) 

 


