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Kringloopwinkel Okazi opent “Okazi Boutique” in het centrum van
Hasselt.

Hasselt, 25 januari 2023 - Op zaterdag 28 januari komt Kringloopwinkel Okazi met een
nieuw concept naar het centrum van Hasselt. In het pand van Hendrikshuis op de
hoek van de hippe Dorpsstraat en Minderbroedersstraat openen we een Okazi
Boutique. Met Okazi Boutique zetten we in op sociale tewerkstelling én hergebruik,
net zoals onze andere kringloopwinkels in Hasselt en Sint-Truiden. Maar Okazi
Boutique is toch dát tikkeltje anders. Hier vind je, in een prachtige nostalgische
setting, unieke pareltjes aan tweedehands kleding en accessoires, woondecoratie,
boeken en LP’s aan betaalbare prijzen. Bij Okazi Boutique inspireren we je graag met
originele ideeën en combinaties hoe je met tweedehands spullen je interieur en
garderobe een hippe aanvulling of twist kan geven.

Kringloopwinkel Okazi is een initiatief van De Springplank vzw, een maatwerkbedrijf uit
Hasselt. In 2022 ging onze organisatie met externe experten aan de slag om te werken aan
een strategische leidraad voor de komende 5 jaren. De strategische focus van De
Springplank vzw ligt vandaag op het maximaal creëren van (sociale) tewerkstelling door
middel van circulaire én financieel gezonde activiteiten. Om die impact te creëren heeft
het bestuursorgaan onder meer besloten om de concept store Hendrikshuis om te vormen
naar Kringloopwinkel Okazi.

De ligging in hartje stad, het historische pand en de kleinere winkeloppervlakte in
vergelijking met onze andere grote kringloopwinkels in Hasselt en Sint-Truiden, maken dat
we hier kiezen voor een iets ander concept. Met dit concept leggen we niet alleen de focus
op sociale tewerkstelling én hergebruik. We kiezen hier voor de branding Okazi Boutique: in
het bekende oude volkscafé, gelegen in de bruisende bakermat van Hasselt, vind je
voortaan unieke tweedehands kleding en accessoires voor dames en heren,
woondecoratie, boeken en LP’s aan betaalbare prijzen. Stuk voor stuk pareltjes die een
bijzonder plekje en veel liefde verdienen bij mensen die graag alles uit het leven halen.

Uiteraard zal je in de grote kringloopwinkels op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt en in
Sint-Truiden ook nog steeds pareltjes op de kop kunnen tikken. Dankzij de vele gulle gevers
kunnen we als Kringloopwinkel Okazi rekenen op een grote instroom van tweedehands



spullen. Die instroom laat ons toe om naast een aanbod basisgoederen zoals huisraad en
meubelen ook unieke stukken kleding, accessoires, woondecoratie, boeken en LP’s in onze
grote kringloopwinkels te blijven aanbieden. Ga je echter snuisteren in één van de grote
kringloopwinkels dan moet je zelf de nodige verbeelding aan de dag leggen om deze spullen
op een creatieve manier een tweede leven te geven. Om hier een kringloopgelukje op de
kop te tikken, moet je ook het nodige geduld opbrengen en voldoende tijd voorzien. En
daarin willen we met Okazi Boutique het verschil maken. Hier hebben wij de “speciallekes” al
voor jullie uitgezocht. Daarbovenop inspireren we je graag hoe je originele en hippe
combinaties kan maken met tweedehands spullen. En dat aan betaalbare prijzen!

Logeren “In ‘t Hendrikshuis”?
Op zoek naar een trendy logeerplek in hartje Hasselt? Onze mooie en gerenoveerde vintage
loft op de bovenverdieping van het pand blijft de ideale uitvalsbasis voor een ontspannende
en onvergetelijke trip naar Hasselt. De loft van ongeveer 70 m² boven de Okazi Boutique is
een gezellige en originele mix van recyclagemateriaal en tijdloos vintage design, maar biedt
alle hedendaags comfort. De open loft met veel lichtinval doen onze gasten zich meteen
thuisvoelen. Meer info en reserveren? Check onze loft “In ‘t Hendrikshuis” op airbnb.

Praktisch

Waar? Kringloopwinkel Okazi Boutique, Minderbroedersstraat 58 in Hasselt.

Wanneer? Officiële opening op zaterdag 28 januari 2023. We knippen samen met Nele
Kelchtermans, schepen van circulaire economie van stad Hasselt, het lintje door omstreeks
11 uur en klinken dan samen op de opening van Okazi Boutique. Het wordt een speciale dag
met live muziek tussen 11 uur en 15 uur. Iedereen kan gezellig komen shoppen tot 17 uur.

Openingsuren
Okazi Boutique is open van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 11 uur tot 17 uur.
Daarnaast zullen we ook openen tijdens enkele speciale koopzondagen.

Spullen schenken?
Tijdens de openingsuren kan je ook herbruikbare kleding en accessoires zoals handtassen,
schoenen en juwelen in zakken binnenbrengen bij Okazi Boutique in het centrum van
Hasselt. Voor het schenken van andere goederen of grote stukken kan je terecht in de Okazi
brengerspunten in de kringloopwinkel van Hasselt (Kerkhofstraat) en Sint-Truiden en aan
ons magazijn op Stadsheide in Kiewit-Hasselt. Of bel onze gratis ophaaldienst voor een
afspraak op 011 27 35 75. Meer info over spullen schenken vind je hier:
https://www.okazi.be/nl/spullen-schenken

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.

https://www.airbnb.be/rooms/5121038?source_impression_id=p3_1670930987_pgpbtRynvt80heKS
https://www.okazi.be/nl/spullen-schenken


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, 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 het verhuur van de vintage loft “In ‘t 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

mailto:heidi.pex@okazi.be
http://www.okazi.be

