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1 JAAR KRINGWINKEL OPNIEUW & CO IN KESSEL
Groot feest op zaterdag 4 juni!
Een jaar geleden opende Opnieuw & Co vzw aan de Grote Steenweg 55 in Kessel een grote kringloopwinkel. Het is een gigantisch succes geworden.
Al 70.422 klanten kochten er reeds tweedehandse goederen. De winkel is dan ook makkelijk bereikbaar
en heeft een grote parking. Het aanbod is enorm. Van fietsen, boeken, kleding, speelgoed, huisraad en
meubelen tot electro waar 1 jaar garantie op wordt gegeven. Zowel de hoeveelheid die aangeboden
wordt als de kwaliteit van de goederen lokt heel veel bezoekers. Tot hiertoe werden er 418.077 goederen
aan kleine prijsjes
verkocht het afgelopen jaar. De top drie van de best verkochte producten is eerst kleding en dan meubelen en huisraad. De meest bizarre stukken die verkochten werden zijn een echte mensenschedel en een
levensgrote koe uit polyester.
In de winkel kunnen klanten alle dagen gratis koffie en thee drinken. Er werd voor 238 kilo koffie gedronken het afgelopen jaar en 228 kilo suiker verbruikt.
Er werden ook ontzettend veel herbruikbare goederen binnengebracht in Kessel het afgelopen jaar, in
totaal 348.317 kg door 8.274 mensen. Het binnen-breng-punt is dan ook makkelijk te bereiken en bevindt
zich
achteraan het winkelpand. Je kan er vlot uitladen.
Om het succes te baas te kunnen werken er in dit filiaal 33 mensen waaronder vier leidinggevenden. Het
grootste deel van deze mensen hebben een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Zeven personen
konden tot hiertoe na een tewerkstelling bij Opnieuw & Co in Kessel doorstromen naar een nieuwe, vaste
baan.
Opnieuw & Co bedankt uitdrukkelijk het gemeentebestuur van Nijlen. Zonder hun steun was het nooit
gelukt. Via het OCMW worden er leefloners tewerkgesteld en er is ook financiële steun voor Opnieuw &
Co. Omdat door de vele auto's de uitrit naar de steenweg niet voldoende veilig was heeft de gemeente
om dit op te lossen de openbare weg aangepast.
Om één jaar Opnieuw & Co in Kessel te vieren krijgen alle bezoekers op zaterdag 4 juni een glas cava of
fruitsap en krijg je 10% korting op alle goederen. Iedereen is welkom!
Breng zeker eens een bezoek aan deze megastore, 1.500 vierkante meter winkelplezier gegarandeerd! De winkel is open van maandag tot en met zaterdag doorlopend van 10 tot 18 uur.
1 jaar Opnieuw & Co Kessel
aantal werknemers
aantal klanten
aantal stuks verkocht
aantal kilogram binnen geaantal mensen die geven
kilogram koffie opgedronken

33
70.422
418.07
348.31
8.274
238

Bijlagen: bericht in Word - Rechtenvrije foto van Opnieuw & Co.
Meer info? Neem dan contact op met
KOEN GOEMANS
Directeur
GSM 0478 66 66 05
TEL 03 488 38 83
info@opnieuwenco.be
www.opnieuwenco.be

