PERSBERICHT 30 april 2019

Pop-up Opnieuw & Co Lier open op 3 mei
Op vrijdag 3 mei opent de Pop-upwinkel van Opnieuw & Co haar deuren in Lier. In het
pand op de Antwerpsesteenweg 391, zal iedereen minstens een jaar lang terecht kunnen voor
de leukste tweedehandsspullen.
Eind februari sloot de winkel van Opnieuw & Co in Lier haar deuren omdat het huurcontract ten
einde liep. Met veel enthousiasme werd de voorbije maanden hard gewerkt om de nieuwe winkel
open te laten gaan. Op vrijdag 3 mei worden alle klanten verwelkomd met een glaasje cava of
fruitsap*.
De nieuwe winkel zal maar liefst vier keer zo groot zijn als de vorige en heeft ook 30
parkeerplaatsen. Met een oppervlakte van 1500 m² wordt het een echte megastore. Meer
plaats dus voor meubels en grote stukken en uiteraard ook voor kleding, boeken, speelgoed en
huisraad. Bovendien worden er 10 extra mensen tewerk gesteld.
Een grotere oppervlakte vraagt meer goederen om de winkel te vullen. Alle herbruikbare
goederen blijven dus welkom bij Opnieuw & Co. Het geefpunt van de nieuwe winkel in Lier
opende al op 1 maart en met een telefoontje naar 03 488 38 83 haalt Opnieuw & Co gratis
spullen op bij mensen thuis.
Opnieuw & Co versterkt al jaren de circulaire economie waarbij materialen en producten zo lang
mogelijk (opnieuw) worden ingezet in de economie. In 2018 zamelde Opnieuw & Co 6 617 ton
goederen in. Daarmee werd volgens de berekeningen van milieu-expert René van Gijswijk van
TNO (Nederlandse organisatie voor natuurwetenschappelijk onderzoek) eveneens 6 617 ton
CO2 uitgespaard. De nieuwe winkel in Lier doet Opnieuw en Co groeien en zorgt dus voor een
daling van de CO2-uitstoot en een verbetering van het klimaat.

*Op donderdagavond 2 mei vindt de officiële opening voor genodigden plaats waarbij pers ook
welkom is.
PROGRAMMA:


19u00: ontvangst met hapje en drankje




19u30: Verwelkoming en speeches door Eric Nauwelaerts (voorzitter raad van bestuur
Opnieuw & Co), Walter Grootaers (schepen van milieu) en Koen Goemans (directeur
Opnieuw & Co)
20u00: Burgemeester Frank Boogaerts trakteert alle genodigden op een verrassing

###

Over vzw Opnieuw & Co
Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare goederen opnieuw in omloop brengt
aan zachte prijzen. Het gaat dan om producten zoals meubelen, kleding, huisraad, boeken,
speelgoed, elektro en fietsen. De vzw werd in 1995 in Lier opgericht door stichter en directeur
Koen Goemans. Ondertussen groeide Opnieuw & Co uit tot een grote organisatie met meer dan
400 werknemers en winkels in Lier, Duffel, Mortsel, Kontich en Kessel. Het multiculturele bedrijf
zorgt er niet enkel voor dat tweedehands creatief, leuk en ecologisch wordt, maar zet ook in op
sociaal verantwoord ondernemen. Zo creëert Opnieuw & Co kansen voor tewerkstelling voor
laaggeschoolden en langdurig werklozen.
Winkelvestigingen en geefpunten Opnieuw & Co:
Ma tot zat van 10u tot 18u
Opnieuw & Co vzw, Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen)
Opnieuw & Co vzw, Hondiuslaan 46, 2570 Duffel
Opnieuw & Co vzw, Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel
Opnieuw & Co vzw, Antwerpsesteenweg 391, 2500 Lier (enkel geefpunt, vanaf 3/5 Pop-up
winkel)
Opnieuw & Co vzw, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich
Opnieuw & Co vzw, Vredebaan 76, 2640 Mortsel (enkel geefpunt)
Ma tot vrij van 9u tot 17u
Outletshop De Kilomeet, Vredebaan 77, 2640 Mortsel

www.opnieuwenco.be - www.facebook.com/opnieuwenco
Interview? Neem dan contact op met directeur Koen Goemans:
KOEN GOEMANS
Directeur
GSM 0478 66 66 05
TEL 03 488 38 83
info@opnieuwenco.be
www.opnieuwenco.be

Nog praktische info nodig? Neem dan contact op met de dienst marketing en communicatie:

info@opnieuwenco.be
TEL 0472 50 61 53

Wie kring die wint!
Je geraakt van je overbodige spullen af, klanten kunnen goede producten aan scherpe prijzen
kopen, de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt
vaart er wel bij en de afvalberg wordt gevoelig kleiner. Iedereen wint bij hergebruik!

