kleding

speelgoed

Kringwinkel altijd en overal
www.uwkringding.be

Dag en nacht kringwinkelen?
Waar je maar wil? Het kan!
Bezoek als de bliksem www.uwkringding.be
Boeken – meubelen – speelgoed – curiosa –
antiek – muziek – verzamelitems – kunst ...
Breng het hoogste bod uit en haal
je favoriete kringding in huis.

GENTMADE,
hét ideale geschenk
www.uwkringwinkel.be

OPENINGSUREN

Maandag - vrijdag: 10u - 18u
Zaterdag: 10u - 17u
www.uwkringwinkel.be
info@uwkringwinkel.be
www.uwkringding.be

GRATIS OPHALING
09 224 07 15

ADRESSEN
| Vlaamsekaai 10, Gent

kledij & textiel, Het Restaurant

Verras je vriend(in), je moeder ...
met een hip accessoire van Gentmade,
de upcyclelijn van De Kringwinkel Ateljee.

| Kortrijksepoortstraat 44, Gent

Unieke handtassen, gsm- en briletuis,
hoezen voor tablets, toiletzakjes, kussens ...
alles wordt vervaardigd uit textiel en kledij
die niet verkoopbaar meer zijn.

| Tarbotstraat 21, Gent

Gentmade is hét ideale geschenk
voor elke gelegenheid.

| Hooiwege 40, Evergem

kledij & textiel

| Prinses Clementinalaan 189, Gent
kledij & textiel

| Brugsesteenweg 354, Gent
| Pijndersstraat 52 (Dampoort), Gent
| Tolpoortstraat 89, Deinze
| ‘s Gravenstraat 134, Nazareth

Ateljee

DE KRINGWINKEL

Wat kan ik kwijt aan De Kringwinkel?
Wat vind ik in De Kringwinkel?

De Kringwinkel: meer dan zomaar
een tweedehandswinkel

Wie kringt, die wint
Op zoek naar een origineel jasje of
een heerlijke zetel voor een zachte prijs?
Dan moet je kringen, want bij ons
kan je heel wat geld besparen.

Sociale tewerkstelling
huisraad

fietsen

elektro

muziek

kleding

meubelen

speelgoed

Je oude kleerkast te klein of servies
op overschot? Dan moet je kringen,
want door ons komen ze niet op de
afvalberg terecht en wint de natuur.

Heb je spullen die nog te goed zijn om
weg te gooien en weet je er geen blijf mee?
Breng ze dan naar De Kringwinkel of
bel de GRATIS ophaaldienst.

Bij ons werken bovendien heel wat
medewerkers die moeilijk aan een
job geraken op de gewone arbeidsmarkt.
Ook zij kringen en winnen.

De ophaalploeg neemt enkel
herbruikbare spullen mee!

Kortom, kringen is tweedehands zien
als tweedekans, is hipper zijn dan de hype,
is mensen extra kansen geven.

Wie kringt, die wint

boeken

Met herbruikbaar bedoelen we
dat de goederen nog in een goede
staat moeten zijn, iemand anders
moet ze nog kunnen gebruiken.

De Kringwinkel biedt tewerkstelling en opleiding aan
mensen die moeilijk een job
vinden op de arbeidsmarkt.

boeken

Aandacht voor het milieu
Herbruikbare spullen worden
opgehaald en weer verkocht.
Hierdoor komen ze niet op
de afvalberg terecht.

Originele en goedkope spullen
Het aanbod verandert elke dag.
Alles wat je in huis of tuin nodig
hebt, kan je in De Kringwinkel
op de kop tikken.

UITZONDERING:
elektro en fietsen mogen defect zijn.

meubelen

