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Kringwinkels organiseren Retrodag op 9 maart 
Voor een dag terug naar de sixties, seventies, eighties en nineties  

 
De Kringwinkels maken zich opnieuw op voor de Retrodag. Eersteklas tweedehands hebbedingen uit de sixties 

tot de nineties, die vind je op 9 maart in 147 Kringwinkels. De Kringwinkel is die dag dus de absolute ‘place to 

be’ voor de vintageliefhebber. De Retrofans krijgen er nog originele workshops bovenop. Klaar voor een heuse 

tijdreis naar het verleden?  

 

Het hele jaar door kan je al de leukste zolderschatten en keldervondsten op de kop tikken in De Kringwinkels. Op 

zaterdag 9 maart schakelen ze nog een versnelling hoger, want dan is er de jaarlijkse Retrodag. De leukste 

spullen uit de tijd van toen worden op deze hoogdag extra in de kijker gezet. Een servies uit de sixties, vintage 

meubels, baggy jeans, eighties rolschaatsen of elpees: alles uit je jeugd – of uit de jeugd van je oma – vind je die 

dag in De Kringwinkels. Voeg daar nog aan toe: crazy uitgedoste winkelmedewerkers, aangepaste muziek uit de 

jukebox en tal van leuke activiteiten en het wordt een dag om nooit meer te vergeten. 

 

Een greep uit het programma: 

 

• Bij de Kringwinkels in de Tarbotstraat en in de Brugse Poort in Gent kan je in je meest flashy turnpak en 

beenverwarmers meeshaken tijdens een initiatie Eighties Aerobics. 

• Liever een gerecht op grootmoeders wijze? De eco-cafés van De Kringwinkel Midwest in West-Vlaanderen 

passen de menukaart retrogewijs aan. Smul mee van tomatensoep met balletjes, spruitjesstoemp met 

boerenworst en miserable.  

• Of ga je voor een retro-haarcoupe uit de beginperiode van Madonna, de haarsnit van Amy Winehouse of 

een Rachelkapsel? Jij kiest tijdens een gratis hairstyling in De Kringwinkel in de Vrijheidstraat in Aalst het 

kapsel van je dromen.  

• Draai zelf je favoriete plaatjes van de sixties tot de nineties in de Okazi-Kringwinkels in Limburg. 

 

Geen sleet op retro 

 

Er lijkt nog lang geen einde te komen aan de retrohype. Op de vorige Retrodag kwamen er zo’n 3 keer meer 

vintage lovers over de vloer in vergelijking met een ‘gewone’ zaterdag. Op 9 maart wordt er opnieuw een 

stormloop aan bezoekers verwacht in de deelnemende Kringwinkels. Deze komen niet alleen voor de leukste 

collector’s items uit de sixties en seventies, maar ook steeds vaker voor hebbedingen uit de eighties en nineties.  

 

Eva Verraes, woordvoerster van De Kringwinkel: “We merken dat de eighties en nineties helemaal terug zijn. Dit 

blijkt ook uit de comeback van modetrends zoals baggy jeans, sportbroeken en Doc Martens in het straatbeeld. 

Voor een heel nieuwe generatie zijn spullen uit die periode nu een vorm van nostalgie, en we krijgen meer vraag 

hiernaar. Daarom vind je die nu ook terug op de Retrodag. Ook liefhebbers van producten uit eerdere decennia 

zullen natuurlijk hun gading blijven vinden op deze hoogdag.”  

5.650 keer bedankt! 

De Kringwinkels willen alvast iedereen bedanken die op de Retrodag langskomt en iets koopt. Want je verkleint 

er niet alleen de afvalberg mee, maar je  geeft ook iemand een job. Eva Verraes: “In De Kringwinkels werken zo’n 

5.650 werknemers, waarvan de meeste mensen uit kansengroepen komen die het moeilijk hebben om een job te 

vinden op de reguliere arbeidsmarkt. In de Kringwinkels begeleiden we onze medewerkers, geven hen structuur 

en zelfvertrouwen én dus kansen die hen helpen opnieuw aan te sluiten. Wie kringt, die wint! Want, wie koopt in 

een Kringwinkel krijgt iets unieks én geeft iemand een job. 

Praktisch 

Zaterdag 9 maart 2019 

▪ In de meeste Kringwinkels tijdens de openingsuren.  

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


