
Kringloopwinkel Okazi voorziet festivalgangers Pukkelpop van alle
gemak via Pop-Up campingwinkels.

Hasselt, 16 augustus 2022 - Na 2 jaar geen Pukkelpop is het eindelijk zo ver:
Iedereen maakt zich klaar voor Pukkelpop! Dankzij de Pop-Up
Kringloopwinkels op Camping Chill en Camping Relax zorgt Kringloopwinkel
Okazi dat niemand iets tekort komt. En dat, duurzaam én betaalbaar!

Het is helemaal niet nodig om te sleuren met een tent, slaapzak, luchtmatras,
campingstoelen, hippe festivaloutfits, handdoeken, plastieken borden, potjes,
bekers, bestek, … Tijdens het festival staat Kringloopwinkel Okazi met Pop-Up
Kringloopwinkels op Camping Chill en Camping Relax. Hier vinden de kampeerders
alles wat ze nodig hebben aan de gekende democratische kringloopprijzen.
Betaalbaar én duurzaam dus!

Dankzij deze Pop-Up kringloopwinkels kunnen we heel wat spullen van de afvalberg
redden: een groot deel van de tenten, luchtmatrassen en campingstoelen haalden
we immers op na de laatste editie van Pukkelpop in 2019 van de berg die
achterbleef op de campingweides. Na een grondige controle worden de herbruikbare
spullen terug aangeboden in de campingwinkels op het festival.

Iedere kampeerder op Pukkelpop is welkom in de kringlooptenten: is het ‘s nachts
net te koud geworden? Of een zonnebril nodig om de stralende zon te trotseren?
Misschien zelfs een regenjas voor die typische Belgische regenbui? Je weet maar
nooit! Geen droge handdoek meer? Feestje bouwen? Wij hebben alles in huis!

In het magazijn van Okazi staan ondertussen 49 paletten klaar met elk ongeveer 20
bananendozen aan hippe kleding, verkleedoutfits, zonnebrillen, petten, pruiken,
handdoeken, plastieken borden, bekers en bestek, … Daarnaast nog kooien met
campingstoelen, meer dan 100 tenten en minstens evenveel dekens en
slaapzakken. Op woensdag 17 augustus starten we met het inrichten van onze
Pop-Up kringloopwinkels zodat we op donderdag 18 augustus helemaal klaar zijn
van zodra de campings de deuren openen. De nacht van donderdag op vrijdag
blijven onze campingwinkels trouwens doorlopend open tot vrijdagochtend 6 uur.



Praktisch:

● Waar? Camping Chill & Camping Relax
● Wanneer? vanaf donderdag 18/08 tot en met zondag 21/08/2022
● Betaalmogelijkheden? Cash, Bancontact en Payconiq
● Openingsuren Pop-up Kringloopwinkel Okazi Camping Chill:

18/08: vanaf de opening van de camping doorlopend open, ook tijdens de
nacht tot 6 uur 's morgens
19/08: 10u - 22u
20/08: 10u - 22u
21/08: 10u - 19u

● Openingsuren Pop-up Kringloopwinkel Okazi Camping Relax:
18/08: vanaf de opening van de camping doorlopend open, ook tijdens de
nacht tot 6 uur 's morgens
19/08: 10u - 18u
20/08: 10u - 18u
21/08: 10u - 21u

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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