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DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN
BALEN
Retrodag is hét moment om in De Kring-
winkel extra toffe spulletjes op de kop  
te tikken. Je steunt alvast het milieu en  
de sociale tewerkstelling.
 
www.dekringwinkelzuiderkempen.be 
fb.com/DeKringwinkelZuiderkempen

DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN
GEEL
Retrodag is hét moment om in De Kring-
winkel extra toffe spulletjes op de kop  
te tikken. Je steunt alvast het milieu en  
de sociale tewerkstelling. 

www.dekringwinkelzuiderkempen.be 
fb.com/DeKringwinkelZuiderkempen

DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN
HEIST-OP-DEN-BERG
Retrodag is hét moment om in De Kring-
winkel extra toffe spulletjes op de kop  
te tikken. Je steunt alvast het milieu en  
de sociale tewerkstelling. 

www.dekringwinkelzuiderkempen.be 
fb.com/DeKringwinkelZuiderkempen

DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN
HERENTALS
Retrodag is hét moment om in De Kring-
winkel extra toffe spulletjes op de kop  
te tikken. Je steunt alvast het milieu en  
de sociale tewerkstelling. 

www.dekringwinkelzuiderkempen.be 
fb.com/DeKringwinkelZuiderkempen

DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN
HERSELT
Retrodag is hét moment om in De Kring-
winkel extra toffe spulletjes op de kop  
te tikken. Je steunt alvast het milieu en  
de sociale tewerkstelling. 

www.dekringwinkelzuiderkempen.be 
fb.com/DeKringwinkelZuiderkempen

DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN
KASTERLEE
Retrodag is hét moment om in De Kring-
winkel extra toffe spulletjes op de kop  
te tikken. Je steunt alvast het milieu en  
de sociale tewerkstelling. 

www.dekringwinkelzuiderkempen.be 
fb.com/DeKringwinkelZuiderkempen

DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN
LAAKDAL
Retrodag is hét moment om in De Kring-
winkel extra toffe spulletjes op de kop  
te tikken. Je steunt alvast het milieu en  
de sociale tewerkstelling. 

www.dekringwinkelzuiderkempen.be 
fb.com/DeKringwinkelZuiderkempen

KRINGLOOPWINKEL SPOOR2
PUURS
Retrobeurs (verkoop van  
Retrospullen in De Kringwinkel) 
 

www.spoor2.be 
fb.com/swpspoor2

KRINGLOOPWINKEL SPOOR2
BORNEM
Verkoop van retrospeelgoed

www.spoor2.be 
fb.com/swpspoor2

DE KRINGWINKEL OPNIEUW & CO
MORTSEL
Kom rondneuzen tussen retroschatten.  
Doe mee met de foto- of tekenwedstrijd. 
Proef van pannenkoeken of retrosnoep! 
Geniet van cola en fruitsap voor 1 euro. 
Gratis koffie, thee en water!

www.opnieuwenco.be 
fb.com/opnieuwenco

DE KRINGWINKEL OPNIEUW & CO
DUFFEL
Kom rondneuzen tussen retroschatten.  
Doe mee met de foto- of tekenwedstrijd. 
Proef van pannenkoeken of retrosnoep! 
Geniet van cola en fruitsap voor 1 euro. 
Gratis koffie, thee en water!

www.opnieuwenco.be 
fb.com/opnieuwenco

DE KRINGWINKEL OPNIEUW & CO
LIER
Kom rondneuzen tussen retroschatten.  
Doe mee met de foto- of tekenwedstrijd. 
Proef van pannenkoeken of retrosnoep! 
Geniet van cola en fruitsap voor 1 euro. 
Gratis koffie, thee en water!

www.opnieuwenco.be 
fb.com/opnieuwenco

DE KRINGWINKEL OPNIEUW & CO
KONTICH
Kom rondneuzen tussen retroschatten.  
Doe mee met de foto- of tekenwedstrijd. 
Proef van pannenkoeken of retrosnoep! 
Geniet van cola en fruitsap voor 1 euro. 
Gratis koffie, thee en water!

www.opnieuwenco.be 
fb.com/opnieuwenco

DE KRINGWINKEL WEB
HOOGSTRATEN (MEER)
Permanent retrohoekje in de winkel  
én reuze kilo-verkoop BOEKEN nav  
20 jaar Kringwinkelcentrum WEB! 

www.dekringwinkelweb.be  
fb.com/dekringwinkel.web

DE KRINGWINKEL WEB
RETIE
Permanent retrohoekje in de winkel  
én demonstratie pimpen van meubeltjes  
nav 20 jaar Kringwinkelcentrum WEB! 

www.dekringwinkelweb.be  
fb.com/dekringwinkel.web
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DE KRINGWINKEL WEB
TURNHOUT
Permanent retrohoekje in de winkel  
én reuze kilo-verkoop KLEDING nav  
20 jaar Kringwinkelcentrum WEB! 

www.dekringwinkelweb.be  
fb.com/dekringwinkel.web

DE KRINGWINKEL WEB
LA GANGA
Grote actie: 1 + 1 artikel* gratis  
(*goedkoopste stuk gratis) nav 20 jaar 
Kringwinkelcentrum WEB! 

www.dekringwinkelweb.be  
fb.com/dekringwinkel.web

DE KRINGWINKEL WRAK
WILLEBROEK
Grote retro-actie in al onze winkels:  
je vindt er een schat aan coole en  
hippe retrospullen.
 

www.wrak.be  
fb.com/dekringwinkelwrak

DE KRINGWINKEL WRAK
SCHELLE
Grote retro-actie in al onze winkels:  
je vindt er een schat aan coole en  
hippe retrospullen.
 

www.wrak.be  
fb.com/dekringwinkelwrak

DE KRINGWINKEL WRAK
REET
Grote retro-actie in al onze winkels:  
je vindt er een schat aan coole en  
hippe retrospullen.
 

www.wrak.be  
fb.com/dekringwinkelwrak

DE KRINGWINKEL WRAK
NIEL
Grote retro-actie in al onze winkels:  
je vindt er een schat aan coole en  
hippe retrospullen.
 

www.wrak.be  
fb.com/dekringwinkelwrak

DE KRINGWINKEL MECHELEN
MECHELEN, Oude Baan
Vind de leukste oldies, van retro tot  
kitsch: meubels, kleding, speelgoed,  
verlichting, LP’s ... 

www.dekringwinkelmechelen.be 
fb.com/de.kringwinkel.mechelen

DE KRINGWINKEL MECHELEN
MECHELEN, Korenmarkt
Vind de leukste oldies, van retro tot  
kitsch: meubels, kleding, speelgoed,  
verlichting, LP’s ... 

www.dekringwinkelmechelen.be 
fb.com/de.kringwinkel.mechelen
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DE KRINGWINKEL ‘T VIERKANT
LIEDEKERKE
Workshop : recy-Kleren: het maken van 
leuke hebbedingen met recuperatiemateri-
aal zoals kledij, stukjes stof, wol of katoen 
- grimestand voor de kleine bezoekers
www.tvierkant.be

DE KRINGWINKEL WRAK
LONDERZEEL
Multi-media (strips,cd’s,dvd’s en foto- 
toestellen), Rad van prijzenplezier,  
Kringwinkelcake 
 

www.wrak.be 

DE KRINGWINKEL OKAZI
HASSELT
Grote Halloweenbeurs, verklede 
medewerkers, extra textielaanbod  
in onze griezelkelder. 
 

www.okazi.be 
fb.com/KringwinkelOkazi

DE KRINGWINKEL OKAZI
SINT-TRUIDEN
Brocante binnenmarkt met meubeltjes  
en andere snuisterijen. 
 
 

www.okazi.be 
fb.com/KringwinkelOkazi

DE KRINGWINKEL MAASLAND
OPGLABBEEK
Verkoop van leuke retrospullen en  
-spulletjes uit de jaren ‘50 en ‘60. 

www.kringwinkel.com 
fb.com/Kringwinkel.Maasland

DE KRINGWINKEL MAASLAND
LANAKEN
Verkoop van leuke retrospullen en  
-spulletjes uit de jaren ‘50 en ‘60. 

www.kringwinkel.com 
fb.com/Kringwinkel.Maasland

DE KRINGWINKEL MAASLAND
BREE
Verkoop van leuke retrospullen en  
-spulletjes uit de jaren ‘50 en ‘60. 

www.kringwinkel.com 
fb.com/Kringwinkel.Maasland
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DE KRINGWINKEL WEST-LIMBURG
BERINGEN
Leuke bijouterie met juwelen, handtassen, 
sjaals ... - paasartikelen. 
 

www.wijwerkenaanuwtoekomst.be 
fb.com/dekringwinkelwl

DE KRINGWINKEL WEST-LIMBURG
HEUSDEN-ZOLDER
Retrokleding - Oud speelgoed en ander 
speelgoed - Kwaliteitsvolle huisraad. 
 

www.wijwerkenaanuwtoekomst.be 
fb.com/dekringwinkelwl

DE KRINGWINKEL WEST-LIMBURG
TESSENDERLO
Retrokleding - kwaliteitsvolle huisraad. 
 
 

www.wijwerkenaanuwtoekomst.be 
fb.com/dekringwinkelwl

DE KRINGWINKEL WEST-LIMBURG
HOUTHALEN-HELCHTEREN
Kwaliteitsvolle huisraad - mooie boeken. 
 
 

www.wijwerkenaanuwtoekomst.be 
fb.com/dekringwinkelwl

DE KRINGWINKEL MAASLAND
MAASEIK
Verkoop van leuke retrospullen en  
-spulletjes uit de jaren ‘50 en ‘60. 

www.kringwinkel.com 
fb.com/Kringwinkel.Maasland

DE KRINGWINKEL MAASLAND
MAASMECHELEN
Verkoop van leuke retrospullen en  
-spulletjes uit de jaren ‘50 en ‘60. 

www.kringwinkel.com 
fb.com/Kringwinkel.Maasland
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DE KRINGWINKEL DEN AZALEE
SINT-NIKLAAS
Fijn aanbod retrospullen in alle  
artikelgroepen. 
 

www.vzwdenazalee.be 
fb.com/kringwinkel.denazalee

DE KRINGWINKEL DEN AZALEE
TEMSE
Fijn aanbod retrospullen in alle  
artikelgroepen. 
 

www.vzwdenazalee.be 
fb.com/kringwinkel.denazalee

DE KRINGWINKEL DEN AZALEE
SINT-GILLIS-WAAS
Fijn aanbod retrospullen in alle  
artikelgroepen. 
 

www.vzwdenazalee.be 
fb.com/kringwinkel.denazalee
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DE KRINGWINKEL MEETJESLAND
EEKLO
RETROBEURS met meer dan 1000m²  
spullen met een nostalgisch kantje - Retro-
bar met ‘ouderwetse’ hapjes - Optredens 
van Les Odettes en Crèmerie Marcel. 

www.kwmeetjesland.be 
fb.com/DeKringwinkelMeetjesland

DE KRINGWINKEL ATELJEE
GENT, Tarbotstraat
Groot retro-aanbod meubelen, 
huisraad en speelgoed. 
 
 

www.uwkringwinkel.be 
fb.com/dekringwinkel.ateljee

DE KRINGWINKEL ATELJEE
GENT, Pijndersstraat (Dok-Zuid)
Groot aanbod meubelen, huisraad  
en hippe retrokledij. 
 
 

www.uwkringwinkel.be 
fb.com/dekringwinkel.ateljee

DE KRINGWINKEL ATELJEE
GENT, Brugsesteenweg
Groot retro-aanbod elektro 
uit de tijd van toen. 
 
 

www.uwkringwinkel.be 
fb.com/dekringwinkel.ateljee

DE KRINGWINKEL SPOOR2
ZELE
Retrobeurs (verkoop van Retrospullen  
in De Kringwinkel)
 

www.spoor2.be 
fb.com/swpspoor2

DE KRINGWINKEL SPOOR2
HAMME
Retrobeurs (verkoop van Retrospullen  
in De Kringwinkel)
 

www.spoor2.be 
fb.com/swpspoor2

DE KRINGWINKEL VLAAMSE ARDENNEN
RONSE
Feestelijke opening van een retrohoek in  
elke winkels en verkoop van retrospullen. - 
Vier met ons mee en geniet van de sfeer van 
toen! In iedere winkel is er een retrocafeetje. 
 
www.kringwinkelvlaamseardennen.be 
fb.com/Kringwinkel.Vlaamse.Ardennen

DE KRINGWINKEL VLAAMSE ARDENNEN
OUDENAARDE
Feestelijke opening van een retrohoek in  
elke winkels en verkoop van retrospullen. - 
Vier met ons mee en geniet van de sfeer van 
toen! In iedere winkel is er een retrocafeetje. 
 
www.kringwinkelvlaamseardennen.be 
fb.com/Kringwinkel.Vlaamse.Ardennen

DE KRINGWINKEL VLAAMSE ARDENNEN
ZOTTEGEM
Feestelijke opening van een retrohoek in  
elke winkels en verkoop van retrospullen. - 
Vier met ons mee en geniet van de sfeer van 
toen! In iedere winkel is er een retrocafeetje. 
 
www.kringwinkelvlaamseardennen.be 
fb.com/Kringwinkel.Vlaamse.Ardennen

ACTIVITEITEN OOST-VLAANDEREN

DE KRINGWINKEL TELESHOP
AALST, A. Nichelsstraat
Uitzonderlijk retroaanbod meubelen,  
lampen, huisraad, Lp’s en speelgoed - 
’Pimp je Kringwinkelstuk’, tips en tricks 
ism Colora (14u-16u). Meer info op onze 
website. - Koffiebar en pannenkoeken.
www.teleshop-aalst.be 
fb.com/dekringwinkelteleshop

DE KRINGWINKEL TELESHOP
AALST, Vrijheidstraat
Uitzonderlijk retroaanbod kledij, stoffen, 
handtassen en accessoires - ‘Steek je  
haar op’, gratis retrokapsalon (14u-17u) - 
Optreden van ‘Les Odettes’, accordeon  
en humor (13u30-14u30).
www.teleshop-aalst.be 
fb.com/dekringwinkelteleshop

DE KRINGWINKEL TELESHOP
LEDE
Uitzonderlijk retroaanbod meubelen, lam-
pen, huisraad, Lp’s en speelgoed, kledij, 
stoffen, handtassen en accessoires - ‘Les 
Odettes’, accordeon en humor (15u-16u)  
- Oxfam koffiebar en pannenkoeken.
www.teleshop-aalst.be 
fb.com/dekringwinkelteleshop
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DE KRINGWINKEL MIDWEST
ROESELARE
Retromuziek - Workshop upcycling -  
10% korting bij afgifte van de  
Retrodagflyer. 
 
 
www.dekringwinkelmidwest.be 
fb.com/KWMidwest

DE KRINGWINKEL MIDWEST
TIELT
Show case Café Créatif: retro haken  
en breien - Oxfam Wereldwinkel: mmm, 
eerlijke voeding - Stand kaarsenatelier  
De Rinkel Tielt - 10% korting met flyer.

www.dekringwinkelmidwest.be 
fb.com/KWMidwest

DE KRINGWINKEL MIDWEST
TORHOUT
Oxfam Wereldwinkel: mmm, eerlijke  
voeding - 10% korting bij afgifte van  
de Retrodag flyer. 
 
 
www.dekringwinkelmidwest.be 
fb.com/KWMidwest

DE KRINGWINKEL KUST
ICHTEGEM
Algemeen aanbod van retrospullen,  
met als extra in deze winkel:  
BOCH kijkt naar je uit. 

www.kringwinkelkust.be 
fb.com/dekringwinkelkust

DE KRINGWINKEL KUST
OOSTENDE
Algemeen aanbod van retrospullen,  
met als extra in deze winkel:  
boeken en speelgoed in de kijker. 

www.kringwinkelkust.be 
fb.com/dekringwinkelkust

DE KRINGWINKEL KUST
MIDDELKERKE
Algemeen aanbod van retrospullen,  
met als extra in deze winkel:  
Middelkerke viert z’n 6de verjaardag  
met taart en bubbels (14-17u).

www.kringwinkelkust.be 
fb.com/dekringwinkelkust
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DE KRINGWINKEL ‘T RAD
ZEDELGEM
Groot aanbod retro in al onze winkels. 
 
 

www.dekringwinkeltrad.be 
fb.com/dekringwinkeltrad

DE KRINGWINKEL ‘T RAD
KNOKKE-HEIST
Groot aanbod retro in al onze winkels. 
 
 

www.dekringwinkeltrad.be 
fb.com/dekringwinkeltrad

DE KRINGWINKEL KUST
BREDENE
Algemeen aanbod van retrospullen,  
met als extra in deze winkel:  
retro kledij piept naar vintage kledij.

 
www.kringwinkelkust.be 
fb.com/dekringwinkelkust

DE KRINGWINKEL ‘T RAD
BRUGGE
Groot aanbod retro in al onze winkels. 
 
 

www.dekringwinkeltrad.be 
fb.com/dekringwinkeltrad

DE KRINGWINKEL ‘T RAD
BLANKENBERGE
Groot aanbod retro in al onze winkels. 
 
 

www.dekringwinkeltrad.be 
fb.com/dekringwinkeltrad

DE KRINGWINKEL ‘T RAD
BEERNEM
Groot aanbod retro in al onze winkels. 
 
 

www.dekringwinkeltrad.be 
fb.com/dekringwinkeltrad

DE KRINGWINKEL MIDWEST
IZEGEM
Voorstelling Izegemse musea door ervaren 
gids: Schoenen, Borstels en het nieuwe 
Eperon d’Or museum - Tentoonstelling 
schoenen doorheen de geschiedenis -  
Showcase ‘Schoenmaker aan het  
werk’. - Cafetaria Izegem: retro gebak -  
Verwenkoffie of thee aan 5 euro - 10% 
korting bij afgifte van de Retrodagflyer.

www.dekringwinkelmidwest.be 
fb.com/KWMidwest
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DE KRINGWINKEL HAGELAND
DIEST
Originele hebbedingen: brocante,  
vintage & design - boekenbeurs. 
 

www.kringwinkelhageland.be 
fb.com/kringwinkelhageland

DE KRINGWINKEL HAGELAND
AARSCHOT
Originele hebbedingen: brocante,  
vintage & design - boekenbeurs. 
 

www.kringwinkelhageland.be 
fb.com/kringwinkelhageland

DE KRINGWINKEL HAGELAND
TIENEN
Originele hebbedingen: brocante,  
vintage & design - platenbeurs. 
 

www.kringwinkelhageland.be 
fb.com/kringwinkelhageland

DE KRINGWINKEL TELEVIL
DILBEEK
Groot aanbod retro met extra aanbod 
speelgoed en kleding. 

www.televil.eu 
fb.com/dekringwinkelTelevil

DE KRINGWINKEL TELEVIL
HALLE
Groot aanbod retro met extra  
aanbod elektro en vintage kleding 
 

www.televil.eu 
fb.com/dekringwinkelTelevil

DE KRINGWINKEL WRAK
LONDERZEEL
Op 14 maart is het retro-actie in al  
onze winkels; je vindt er een schat  
aan coole retrospullen. 

www.wrak.be  
fb.com/dekringwinkelTelevil

DE KRINGWINKEL TELEVIL
VILVOORDE
Groot aanbod retro met  
extra aanbod elektro. 
 

www.televil.eu 
fb.com/dekringwinkelTelevil

DE KRINGWINKEL TELEVIL
SINT-PIETERS-LEEUW
Groot aanbod retro met  
extra aanbod oude boeken. 
 

www.televil.eu 
fb.com/dekringwinkelTelevil

DE KRINGWINKEL TELEVIL
OPWIJK
Groot aanbod retro met  
extra aanbod muziek. 
 

www.televil.eu 
fb.com/dekringwinkelTelevil
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