
Zwinkelen
écht iets voor mij!

Winkelen in Zwijndrecht

ZWINKELFEESTWEEKEND 
21-22-23 OKTOBER 2016 

VRIJDAG 21 OKTOBER: ZWINKELROUTE & WORKSHOPS 
ZATERDAG 22 OKTOBER: ZWINKELSHOPPING

ZONDAG 23 OKTOBER: ZWIJNDRECHT CULINAIR 

“ZWINKELEN AAN DE STROOM”
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Zwijndrecht blijft een leuke gemeente om te wonen, te werken en te winkelen. 

De 2de editie van het feestweekend, georganiseerd door de Zwinkelmanagement VZW, 
komt er met rasse schreden aan. 

We hebben de succesformule van vorig jaar wat bijgestuurd 
om het nog leuker te maken voor alle deelnemers.

Het belooft een divers programma te worden!

Kom proeven van hoogstaande culinaire verwennerij van eigen bodem. Al wie in 
Zwijndrecht bezig is met voeding, van eten tot drinken, mag dit niet missen.  Aan de 
lokale restaurateurs is gevraagd om voor de 2de maal hun zaak op een culinaire manier 
voor te stellen.  Zij zullen dan ook elk met een hoogstaand gerecht uitpakken samen 
met een aangepast drankje.

WAAR: op het Kerkplein te Burcht 

10.30u: Prijsuitreiking “Met Belgerinkel naar de Winkel”

12.00u: Bekendmaking winnaar wedstrijd ‘Zwinkelproduct’

DEELNEMERS: Brasserie De Oude Kroon, Taverne & Steakhouse De Klok, Grill & Chill, 
Chamloss - Evarist Lossie, Bolleke Kaas - Wijnimport Maes-Braem, 
Restaurant Chef’s Table, Spaans restaurant Sanchos, Brasserie De Oude Werf, 
Bakkerij De Voogt-Poppe , Frituur ‘t Dorp.

PRAKTISCH: Toegang op het culinair event is gratis. Je hoeft geen vaste prijs vooraf te 
betalen. Je betaalt enkel de gerechten die je wil proeven, samen met een drankje en 
dit alles aan 5 euro per gerecht + drankje.

ZONDAG  23 OKTOBER 
VAN 11 TOT 19U: ZWIJNDRECHT CULINAIR



Zestien uiteenlopende Zwijndrechtse handelszaken slaan de handen in elkaar om hun 
klanten extra te verwennen. Deelname is gratis. 
VOORAF INSCHRIJVEN IS WEL NOODZAKELIJK. 
Je krijgt een unieke kijk achter de schermen en om de 25 min. ontdek je een nieuwe 
zaak met sfeervolle workshop. 
Je krijgt een goodie bag met leuke verrassingen en cadeaubons.

WAAR: Je kan kiezen tussen 3 verschillende Zwinkelroutes. 
Kies je favoriete route en ontdek op één avond een 5-tal handelaars.

DEELNEMENDE HANDELAARS ZIJN:

ROUTE 1
• Vonkel en co geschenken, ballonnen, suikerbonen enz.
• Bloem Illusie bloemenwinkel
• Schmidt Elektro 
• Lingerie Belle Louise
• Vincere sanitair en verwarming

ROUTE 2
• Janssens LO groothandel verf en decoratie
• Wereldwinkel oxfam
• Beadalie Wolboetiek
• Tatiana naaiatelier
• De Munck - Van der Linden electrozaak

ROUTE 3
• De Lindenhoeve groenten en fruit
• De snuisterij, brocanterie - 2de hands
• De 3 duimpjes kinderkleding en geboortelijsten
• Huis Maria mode en lingerie
• Mariposa, nagelstudio 
• MISSK Fotografie

ZATERDAG 22 OKTOBER: ZWINKELSHOPPING

We gaan zorgen voor extra beleving in de winkelstraten te Zwijndrecht & Burcht 
zodat lokaal winkelen in Zwijndrecht of Burcht nog aangenamer zal worden.

We voorzien, naast muziek in de Statiestraat, ook volgende animatie:

• Nautilius

• Dixieland - Streetband Musicdream (van 10u tot 12u in het winkelgebied te Burcht  
 + van 13u tot 16u Statiestraat Zwijndrecht)

• Ballonnenpiraat (van 10u tot 16u doorlopend)

• Straatgoochelaar Mario Fernandez (van 10u doorlopend tot 16u)

• Ballonwedstrijd

Extra: Koop je iets op zaterdag 22/10/16 bij een handelaar in Zwijndrecht of Burcht, 
dan heb je recht op 1 stempel op de Zwinkelspaarkaart. Een volle kaart met 5 stem-
pels geeft u gratis recht op 1 gerecht en drankje tijdens Zwijndrecht Culinair op 
zondag 23 oktober.

VRIJDAG 21 OKTOBER: ZWINKELROUTE & 
WORKSHOPS BIJ 16 LOKALE HANDELAARS

PRAKTISCH:
Vrijdag 21 oktober starten de routes om 19u. Einde is voorzien rond 22u. Maximum 160 deelnemers
Inschrijven vóór 14 oktober via tel 03 252 76 02 of 0477 32 34 55 of via info@zwinkelen.be
Kom best met de fiets of carpool met uw vrienden.
Indien nodig zorgen wij voor vervoer, wel vermelden bij inschrijving.


