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Uitleendienst Vrije tijd Mortsel is
operationeel bij Opnieuw & Co
Sinds deze week kunnen alle erkende Mortselse verenigingen, scholen, straat- en buurtcomités het
audiovisueel materiaal van Stad Mortsel uitlenen bij Opnieuw & Co. De samenwerking tussen
Opnieuw & Co en Stad Mortsel is niet nieuw, want het feestmateriaal van Stad Mortsel wordt al
drie jaar door Opnieuw & Co verhuurd. Nu komen daar 7 sets van audiovisueel materiaal bij. Het
gaat om mengpanelen, platenspelers, micro’s, geluidsmateriaal, verlichting, projectieschermen en
meer. Ook herbruikbare bekers maken deel uit van het feestmateriaal, die kunnen gratis ontleend
worden.
Mensen die materiaal willen uitlenen komen terecht bij Rieke Meskens. “Het is een uitdaging om al
dit materiaal te leren kennen, maar ik heb wel altijd al interesse gehad in elektrische toestellen dus ik
vind het heel interessant. Hoe meer reservaties, hoe sneller ik het onder de knie zal hebben.”
Alle erkende verenigingen, scholen of buurtcomités uit Mortsel die een feestje willen bouwen, weten
dus waar ze moeten zijn. Het materiaal kan ontleend worden via de website van Opnieuw & Co,
info@opnieuwenco.be of telefonisch via 03/488.38.83. Mensen die beroep doen op de
uitleendienst, moeten alles gaan ophalen op het hoofdkantoor van Opnieuw & Co op de
Verdebaan 76 in Mortsel.

###

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:
GSM 0478 66 66 05
TEL 03 488 38 83
Nog praktische info nodig? Neem dan contact op met de dienst marketing en communicatie:
info@opnieuwenco.be
TEL 0496 71 97 99

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!

