
Kringloopwinkel Okazi organiseert opnieuw tuinbeurs in openlucht
aan haar magazijn in Kiewit-Hasselt.

Hasselt, 31 mei 2022 - Na het succes van de vorige jaren, organiseert
Kringloopwinkel Okazi op donderdag 2 juni opnieuw een tuinbeurs in
openlucht aan het magazijn op het bedrijventerrein Stadsheide in Kiewit.

De vorige jaren zakten heel wat mensen af naar het magazijn van Kringloopwinkel
Okazi voor de tuinbeurs. We kregen de afgelopen weken al vaak de vraag van
klanten of we dit jaar opnieuw een tuinbeurs organiseren. Na het grote succes van
de afgelopen twee edities in 2020 en 2021, organiseren we daarom opnieuw een
tuinbeurs in openlucht. Op donderdag 2 juni is het zover. Dan is iedereen welkom
van 16 uur tot 20 uur aan het magazijn van Kringloopwinkel Okazi op het
bedrijventerrein Stadsheide in Kiewit-Hasselt.

Op de tuinbeurs kan je alles shoppen om te genieten in eigen tuin aan spotprijzen.
Van tuinmeubelen, tuindecoratie en gereedschap tot buitenspeelgoed, zwembadjes
en bloempotten: voor elk wat wils! Met deze tuinbeurs maken we plaats in ons
magazijn én zorgen wij ervoor dat afgedankte maar herbruikbare goederen toch nog
een plaatsje krijgen! Zo kan iedereen, ook met een klein budget, genieten in eigen
tuin.

“We hebben de afgelopen maanden heel veel tuinmeubelen, buitenspeelgoed,
zwembadjes, bloempotten, … ingezameld. Dit zijn vooral grote stukken waarvan we
heel veel in stock hebben. Teveel om verkocht te krijgen in onze kringloopwinkels
van Hasselt en Sint-Truiden. Omdat we al deze mooie spullen van de afvalberg
willen redden, is de organisatie van een tuinbeurs in openlucht dé ideale oplossing.”
aldus Heidi Pex van Kringloopwinkel Okazi.

Een praktische tip voor bezoekers: kom best met een aanhangwagen of
bestelwagen om tuinmeubelen of andere grote stukken direct te kunnen meenemen.



Praktisch

● Waar? Magazijn Kringloopwinkel Okazi, bedrijventerrein Stadsheide
Kiewit-Hasselt.

● Wanneer: Donderdag 2 juni van 16u tot 20u

Maatwerkbedrijf De Springplank vzw

Kringloopwinkel Okazi is een initiatief van 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 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

Meer info over Kringloopwinkel Okazi: www.okazi.be
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