PERSBERICHT 1 maart 2019

Opnieuw & Co popt opnieuw op in Lier
Lier, 1 maart 2019 - Nog geen week na de sluiting van haar filiaal op de Antwerpsesteenweg
387 in Lier heeft Kringloopwinkel Opnieuw & Co een nieuwe plek gevonden, enkele huizen
verder, nummer 391 waar Sofa Express vroeger huisde. Vanaf 1 maart opent het geefpunt
reeds haar deuren. Om opnieuw te gaan winkelen, zal het nog even wachten zijn tot vrijdag
3 mei.
De lange zoektocht naar een geschikt pand heeft haar vruchten afgeworpen. Ook al is het een
tijdelijke oplossing, “We zijn heel blij en gaan deze kans ten volle benutten. Door het geefpunt
onmiddellijk, vanaf 1 maart, operationeel te maken, hoeven de Lierenaren niet uit te wijken en
kunnen we hen nog beter dan ervoor van dienst zijn.” vertelt Koen Goemans enthousiast.
Voor het winkelgedeelte is er iets meer tijd nodig. “Het is niet alleen een kwestie van verhuizen, er
dient ook extra m² ingevuld te worden. Met een winkeloppervlakte van 1500 m² kunnen we onze
droom van 5 megastores waarmaken. Dat het om een tijdelijke invulling gaat, m.a.w. een popupwinkel, is des te interessanter om het uit te proberen.“ besluit Goemans.
Donderdag 2 mei wordt de pop-upwinkel officieel ingehuldigd. De dag erna, vrijdag 3 mei gaat
de winkel open voor het grote publiek. Alle klanten zullen alvast feestelijk verwelkomd worden.
‘We trakteren onze klanten graag in onze winkel op een glaasje cava of fruitsap”. Koffie, thee en
water zijn zoals altijd gratis’, besluit Goemans.

###

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!

