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Opnieuw & Co koopt loods en
opent nieuwe winkel in Mortsel

Op maandag 1 februari opent Opnieuw & Co een zesde winkel in de voormalige showroom van
Carrosserie Cryns op de Vredebaan 90 in Mortsel. Deze locatie is niet toevallig want de site waar alle
tweedehands goederen worden gesorteerd en geprijsd ligt vlakbij de nieuwe winkel. Bovendien tekende
Opnieuw & Co een tijdje geleden een compromis om de loods van 4.000 m² die de sorteersite en de
voormalige showroom van Carrosserie Cryns verbindt, aan te kopen.
Directeur Koen Goemans licht toe: “We zagen een mooie opportuniteit om nog meer uit te breiden dan we al
van plan waren. Op het moment dat de showroom van Cryns te huur kwam te staan, waren we zo goed als
rond met de aankoop van de loods. Op termijn willen we een grote winkel openen in de loods en nu kwam de
kans om al met een kleinere winkel te starten op dezelfde locatie. Deze kans hebben we met beide handen
gegrepen. Het is niet evident om tijdens een pandemie een winkel te openen, maar we willen met Opnieuw &
Co blijven groeien in de toekomst, dus we blijven inzetten op vernieuwen en investeren.”
De werken in het nieuwe winkelpand zijn deze week gestart. Er worden kleine verbouwingswerken gedaan, er
wordt nieuwe verlichting gehangen en het pand wordt volledig geschilderd. Alle werken worden door
Opnieuw & Co medewerkers uitgevoerd, dat wil zeggen: mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk
aan de slag geraken. Met 350 m² zal deze winkel kleiner zijn dan de andere kringwinkels van Opnieuw & Co.
Er zullen geen meubels verkocht worden, verder wordt het een kringwinkel zoals de andere Opnieuw & Co
winkels. Het geefpunt blijft op de Vredebaan 76. Vanaf 1 februari kunnen klanten in deze nieuwe winkel op
een coronaveilige manier terecht van maandag tot zaterdag van 10u00 tot 18u00.
De aankoop van de loods is een nog grotere stap voor Opnieuw & Co. De loods wordt nu reeds gebruikt als
opslagplaats voor binnengebrachte goederen, maar de komende jaren wordt hij omgebouwd tot circulaire
hub van in totaal 21.000 m² die in verbinding staat met de nieuwe Minerve woonwijk die momenteel volop
in ontwikkeling is. In de eerste plaats komt hier een nieuwe uitgebreide kringwinkel, daarnaast zal er plaats zijn
voor horeca, een bakker, workshops, deel- en creatieve ateliers.
Komende zomer starten de renovatiewerken. Opnieuw & Co trekt hiervoor volop de kaart van duurzame
infrastructuur. De site zal verwarmd worden met restwarmte van de Agfa Gevaert fabriek via het warmtenet
van Warmte Verzilverd dat momenteel wordt aangelegd. Het dak wordt een zonnecentrale, de site wordt
onthard en het regenwater zal worden hergebruikt tot drinkbaar water.
Grote plannen om uit te rollen in 2021, Opnieuw & Co kijkt de toekomst positief tegemoet.

###

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 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
Opnieuw & Co vzw, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich
Opnieuw & Co vzw, Vredebaan 90, 2640 Mortsel (vanaf 1 februari 2021)
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 0496 71 97 99

