
Brecht, Klein Veerle 34, 2960 Brecht
Malle, Antwerpsesteenweg 312, 2390 Malle
Wuustwezel, Kalmthoutsestwg193A, 2990 Wuustwezel
Zandhoven, Liersebaan 131, 2240 Zandhoven

Vanaf 12/06/2020 Actie: 
Vakantie Thuis

Actie op alle materialen die van je staycation een onverge-
telijke ervaring zullen maken. 
In Brecht zal er extra ingezet worden op strandmaterialen.
In Wuustwezel kan je een reis rond de wereld maken.

25/07/2020 Stockverkoop meubelen 
@Brecht en @Wuustwezel

-50% op een groot deel van de meubelen! Mis deze kans 
niet!

Vanaf 08/08/2020 Actie: Terug naar 
school, kinderfietsen, kotfietsen en 

kotbenodigdheden
Het nieuwe schooljaar is veel leuker met een nieuwe boe-
kentas, pennenzak of een nieuw stel kaften! Kom langs en 
profiteer van kortingen op al het schoolmateriaal. 
Ga je dit schooljaar eindelijk verder studeren en op kot? 
Kom dan een kijkje nemen in onze winkels! We maken 
zeer voordelige paketten met alle benodigdheden in om 
zorgeloos aan je academiejaar te beginnen
Ook voor kinderfietsen en kotfietsen moet je in augustus bij 
ons zijn! Je vindt leuke fietsen aan spotprijzen, zeker de 
moeite om eens een kijkje te komen nemen.

Vanaf 26/09/2020 Actie: 
Halloween

Griezel gezellig mee voor een prikje!

3/10/2020 Dag van de klant
De klant is koning, maar op deze dag nog net ietsje meer! 
Kom gezellig winkelen en geniet van een kleine attentie. 
#wiekringtdiewint

14/10/2020 Dag van de kringwinkel
Een echte feestdag voor al onze winkels, die deze dag 
vieren met ieders een eigen thema.  
Brecht: Muziek(instrumenten) en audio
Malle: Jungle
Wuustwezel: 50 tinten grijs
Zandhoven: Muziek

Vanaf 31 /10/2020 Speelgoedactie
Extra veel speelgoed om uit te kiezen in al onze winkels! 
Deze actie werd goedgekeurd door de Sint zelf!

Vanaf 21/11/2020 
Kerst en geschenkenbeurs

Op zoek naar een origineel cadeau? Ben je je kersversie-
ring beu? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op onze 
kerstbeurs! Zoals steeds kan je bij ons terecht voor budget 
en milieuvriendelijke spullen. 

29/11/2020 Black Friday
Doe extravoordelig inkopen op deze speciale dag!

12/12/2020 Actie Feestkledij 
@Malle

Op zoek naar een leuke, nieuwe outfit voor de feestda-
gen? Kom dan zeker eens een kijkje nemen in onze win-
kel in Malle! Hier kan  je voordelig feestkledij op de kop 
tikken!


