
 PERSBERICHT 

 Kringloopwinkel Okazi organiseert unieke kerstbomenverkoop in 
 haar magazijn in Kiewit-Hasselt en De Warmste Rondleidingen ten 
 voordele van De Warmste Week 2021. 

 Hasselt, 5 november 2021 - "Kunnen zijn wie je bent!" is het thema van De Warmste 
 Week 2021. En omdat deze waarde ingebakken zit in het DNA van onze organisatie De 
 Springplank vzw, willen we hier uiteraard onze schouders mee onder zetten! 

 Als maatwerkbedrijf geven we een job en opleiding op maat aan mensen die niet terecht 
 kunnen op de gewone arbeidsmarkt. Bij ons mag iedereen zichzelf zijn en geven we elkaar 
 kansen, elke dag opnieuw. Wij benoemen het als onze waarde “Echtheid”. Dit wil zeggen dat 
 we écht zijn in wie we zijn en wat we doen, en elkaar daartoe ook de ruimte geven om te 
 groeien en te ontplooien. 

 “Toen het thema van de Warmste Week 2021 bekend gemaakt werd, waren we meteen met 
 de hele ploeg enthousiast! Hier zouden én moesten we onze schouders mee onder zetten. 
 Want dit sluit helemaal aan bij wie wij zijn. We zijn dan ook meteen in actie geschoten!”, 
 aldus Ine Cardinaels, verantwoordelijke Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling van 
 De Springplank vzw. 

 Daarom organiseren we op vrijdag 12 november tijdens onze unieke magazijnverkoop van 
 kerstbomen ook de Warmste Rondleidingen in onze warme organisatie De Springplank vzw. 
 We tonen welke weg de duizenden spullen, die onze kringloopwinkel inzamelt, afleggen en 
 laten de deelnemers een blik werpen op het naaiatelier van Flagbag. En last but not least, 
 kunnen deelnemers onze heuse fietsmontagecarrousel in het fietsatelier van Velovisie 
 komen bewonderen. De opbrengsten van deze rondleidingen gaan integraal naar het DWW 
 Fonds. 

 Na de rondleiding kan je genieten van warme chocolademelk, koffie, soep of zelf gebakken 
 wafels en zelfs een origineel cadeautje scoren op ons marktje met unieke upcycling 
 producten. We verkopen tafellampjes, handgemaakt door ons team van de Fietspunten 
 Genk en Portavida en knuffels en accessoires, met de hand gemaakt door ons 
 Flagbagteam, allemaal ten voordele van De Warmste Week 2021. 



 De Warmste Rondleiding praktisch: 
 ●  We voorzien op vrijdag 12/11 een rondleiding om 10 uur, 13 uur en 15 uur. Bij grote 

 interesse, bekijken we of we extra rondleidingen kunnen inplannen. 
 ●  Prijs: € 5 per persoon vanaf 12 jaar, te betalen ter plaatse (opbrengst gaat integraal 

 naar het DWW Fonds) 
 ●  Vooraf inschrijven via  www.okazi.be  verplicht. Kinderen  onder de 12 jaar zijn ook 

 welkom, maar hoeven niet apart in te schrijven. Als je kinderen onder de 12 jaar 
 meebrengt, gelieve dan bij jouw inschrijving aan te geven hoeveel kinderen je zal 
 meebrengen. 

 ●  Maximum 20 personen (12+) per groep. 
 ●  Duur: +/- 1 uur 
 ●  Mondmasker verplicht 
 ●  Na de rondleiding kan je genieten van warme chocolademelk, koffie, soep of een 

 wafel op ons marktje met handgemaakte producten die we verkopen ten voordele 
 van de De Warmste Week. 

 Unieke magazijnverkoop van kerstbomen op 12 november 

 Na het succes van onze online kerstbomenverkoop tijdens de lockdown eind vorig jaar 
 organiseren we dit jaar een  unieke mega kerstbomenverkoop  in het magazijn van 
 Kringloopwinkel Okazi op het industrieterrein Stadsheide in Kiewit-Hasselt. We hebben 
 opnieuw een grote voorraad aan kunstkerstbomen in alle maten te koop vanaf € 3 per stuk. 
 Alle bomen zijn op voorhand door onze medewerkers opgezet en gecontroleerd. 

 Van 19 tot 26 november organiseren we ook een kerstmarkt met tweedehands 
 kerstdecoratie in onze Okazi Kringloopwinkels van Hasselt en Sint-Truiden. Tijdens de 
 kerstmarkt in onze kringloopwinkels zullen we ook de Warmste Hotdogs en de Warmste 
 Soep verkopen ten voordele van De Warmste Week 2021. 

 Het aanbod van kerstbomen is zo groot dat we deze niet allemaal in onze winkels kunnen 
 aanbieden. Omdat we zoveel mogelijk bomen van de afvalberg willen redden, houden 
 daarom ook een magazijnverkoop. 

 Wanneer?  Vrijdag 12 november doorlopend van 10 uur  tot 17 uur. 

 Waar?  Het industrieterrein Stadsheide is bereikbaar  via de Kiewitstraat in Hasselt. Als je 
 Stadsheide bent ingereden, neem je de eerste straat links. De ingang van de 
 magazijnverkoop bevindt zich aan de derde groene poort aan de rechterkant. Parkeren kan 
 langs de straat in de berm. 

http://www.okazi.be/


 Maatwerkbedrijf De Springplank vzw 

 Bij de Springplank vzw geloven we in een betere en duurzame samenleving met een 
 maximaal hergebruik van goederen en grondstoffen, een samenleving waar iedereen een 
 job kan uitoefenen die bij zijn of haar talenten past, waar iedereen financieel onafhankelijk is 
 en waar we resoluut kiezen voor duurzame mobiliteit. 

 De Springplank vzw is een  maatwerkbedrijf  : onze kerntaak bestaat erin werk en 
 ondersteuning op maat te bieden aan mensen die moeilijk een job vinden op de gewone 
 arbeidsmarkt. Ze krijgen bij ons een job die competentieverbredend werkt en waar ze 
 arbeidsvreugde uithalen. Omdat werk een belangrijke hefboom is voor een beter leven. Om 
 zoveel mogelijk mensen de kans te geven een job uit te oefenen die bij hun talenten past, 
 zijn we actief op diverse domeinen: kringloopactiviteiten “Okazi” met winkels in Hasselt en 
 Sint-Truiden, upcycling met Flagbag, recycling met Creazi, de montage en assemblage van 
 (bedrijfs)fietsen met Velovisie, het verhuur en onderhoud van fietsen via 
 fietsparadijslimburg.be, de uitbating van de fietspunten aan de stations van Genk, Hasselt, 
 Sint-Truiden en op de Portavida Welzijnscampus in Genk en de conceptstore met vintage 
 loft Hendrikshuis in het centrum van Hasselt. 

 Contact 

 De Springplank vzw, Stadsheide 6, 3500 Hasselt 
 Heidi Pex, Verantwoordelijke Communicatie: +32 487 57 37 09  heidi.pex@okazi.  be 
 Ine Cardinaels, Verantwoordelijke Personeelsbeleid: +32 478 96 21 28 
 ine.cardinaels@okazi.be 

 Meer info over Kringloopwinkel Okazi:  www.okazi.be 
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