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Hasselt heeft zijn eigen boekenruilkastje 
waar mensen een boek uit de eigen boeken-
kast kunnen ruilen voor een ander boek. De 
eerste Limburgse ‘Little Free Library’ staat 
in het gezellige Kadettensteegje.

LITTLE FREE LIBRARY
Kadettensteegje
littlefreelibraryhasselt@gmail.com
facebook.com/littlefreelibraryhasselt

1 VINTAGE SOUNDS BETTER
Dorpsstraat 13
dkerkstoel@hotmail.com

3 BOOKSHOP OXFAM
Dorpsstraat 21
vva@oxfamsol.be

Oxfam-Solidariteit opent in Hasselt 
een tweedehands Bookshop in de 
Dorpsstraat 21. De opbrengst van de 
boekenverkoop gaat integraal naar de 
Oxfamprojecten wereldwijd. Hiermee 
verminderen we de afvalberg aanzien-
lijk. En met de boeken die niet verkocht 
geraken, maken we upcycled kunst-
werkjes. De winkel wordt volledig door 
vrijwilligers gerund.

2
CANDY DREAM SPIRAL
Dorpsstraat 16
eva.verbeemen@telenet.be

De kleurrijke kledingsstukken zijn cre-
aties van de eigenares zelf. Haar man 
zorgt voor bijzondere kunstwerken. 
Ze maken graag gebruik van gerecu-
pereerde stofjes en spulletjes.  

4 OXFAM WERELDWINKEL
Dorpsstraat 31
hasselt@oww.be
www.facebook.com/oxfam-
wereldwinkel.hasselt?fref=ts

In Madagaskar verzamelen kunste-
naars blik bij hotels, restaurants of in 
het vuilnis. Daarmee maken ze de be-
roemde geüpcyclede blikken autootjes, 
fietsjes, brommers, ... In de wereld-
winkels kan je die al vele jaren kopen. 
Spring de wereldwinkel zeker ook eens 
binnen voor eerlijke koffie, heerlijke 
chocolade, fairtradewijnen of hun bij-
zondere guavesap en bananenchips.

5 NOVALOVA
Dorpsstraat 34
carine.thuwis@skynet.be

Leuke designartikelen, meubeltjes en 
geschenkjes mag je bij Novalova ver-
wachten. Let zeker op de leuke vazen 
gemaakt van oude fietsbanden en de 
mooie collectie bio-papierwaren. Ook 
voor het upcyclen van je oude zilveren 
of gouden juwelen kan je hier terecht.

6 IZIBILIBOCO
Dorpsstraat 36
info@izibiliboco.be

De eigenares tovert je oude familie-
zilver en -goud om tot hedendaagse 
mooie juweeltjes. Ze verkoopt tassen 
van recyclageplastic voor het goede 
doel. Ze kookt heerlijk en gezond, dat 
kan je in haar eetkamerrestaurantje 
proeven.

7
PAPLOU
Dorpsstraat 37b
patrick@paploustore.be
www.paploustore.be

Bij Paplou ‘The Authentic Store’vind je 
originele kleding voor vrouwen, man-
nen en kinderen. Je kan er kiezen uit 
een mooie mix van nieuw en vintage, 
handgemaakt, Belgisch, ecologische 
materialen, met bijzondere details, 
minimalistische eenvoud of een retro
knipoog. Ook kan je er naar hartelust 
snuisteren tussen de vele juwelen, 
accessoires, postkaarten, gadgets en 
andere leuke hebbedingen.

8

9
SNUFFEL 
TWEEDEHANDSBOEKEN
Frans Massystraat 13
snuffel@skynet.be

Snuffel heeft een schat aan tweede-
hands- en antiquarische boeken in alle 
mogelijke genres. Snuffel steunt o.a. 
een herbebossingsproject in Kananga, 
Congo.

12 MONA’S SHOP
Schrijnwerkersstraat 21
mona@prulmetstijl.be

Mona heeft een prachtige collectie 
sjaals, kussens en boekomslagen ge-
maakt van afgedankte ‘cravatten’.  In 
haar winkeltje vind je ook tassen ge-
maakt van lederresten. Het hele win-
keltje straalt recyclagepassie uit.

13 LES MÉTIERS DU CUIR
Lombaardstraat 32
info@lesmetiersducuir.be

Els maakt er een erezaak van om je 
oude schoenen te herstellen zodat ze 
weer als nieuw zijn. Ook andere le-
derwaren  neemt ze met liefde onder 
handen. Binnenkort verhuist ze naar 
de Zeilstraat in de ‘creatieve zone’ aan 
het kanaal om haar atelierruimte en 
projecten uit te breiden.

15
UPCYCLINGMARKET
Molenpoortplein 
(bij slecht weer: centrale hal 
Modemuseum)

Op zondag 21/09 vind je hier een 
gezellig marktje boordevol upcycling-
spulletjes.

DIY FASHION FAIR LA 
MAISON VICTOR
Ethias Arena, Gouverneur 
Verwilgensingel 70 
isabelle.fi net@
lamaisonvictor.be

17

18

Mad Multiple startte enkele jaren geleden 
in het atelier Object & Jewellery van de 
MAD-faculty. Er werd opgemerkt dat de 
studenten niet echt een realistisch gevoel 
hadden op het moment ze hun werk moe-
sten vermarkten. Daarom werd in het 
tweede jaar een project ingelast waarbij ze 
in kleine series moesten denken en maken. 
De studenten recycleerden hiervoor vaak 
verschillende materialen. Twee jaar geleden 
werd beslist om enkel nog materiaal te ge-
bruiken uit Creazi.

HUIS PAUWELS SPAENJERS - 
MULTIPLE 
Maastrichterstraat 64-66
info@multiple66.eu
info@pauwelsspaenjers.eu
www.pauwelsspaenjers.eu
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Elke creëert met liefde nieuwe juwelen met je 
oud goud en zilver. 
Ieder handgemaakt juweel is uniek en 
tijdloos. Haar juwelendoosjes zijn uniek en 
handgemaakt met aandacht voor ecologie.

ELKE SMELLENBERGHS
Maastrichterstraat 68
elke@smellenbergh.be

Tijdens het weekend van 20 en 21 sep-
tember brengt La Maison Victor je de 
allereerste editie van de DIY Fashion 
Fair met tal van creatieve kraampjes, 
stap-voor-stapworkshops en boeiende 
lezingen. Kom en ontdek hoe je zelf je 
oude kleding kan upcyclen. 

20

In dit prachtig gerenoveerd pand 
vind je een uitgebreide collectie 
monturen. Brillen gemaakt van 
oude vinylplaten trekken de aan-
dacht!

OPTIEK TACKOEN
Havermarkt 4
info@optiektackoen.be

21

Zit je graag met je neus in de boeken? 
Bij De Slegte kan je uren snuisteren 
in een ruime collectie tweedehands-
boeken. Voor elk wat wils!

DE SLEGTE
Havermarkt 14
hasselt@deslegte.com

22

Deze  winkel is gespecialiseerd in bio-
logische voeding, natuurtherapeu-
tische producten, ecologisch slaap-
comfort, kleding en schoenen. Op 
vlak van schoonheidsproducten en 
onderhoudsproducten gaat het ook 
om producten met een ecologische 
meerwaarde.

BIOSHOP
Sint Truidersteenweg 22
info@biokruidenierke.be

In deze pop-up store is er geen gebrek 
aan originele vintagespulletjes!

23 OKAZI
Sint Truidersteenweg 150
info@okazi.be

De Kringwinkel OKAZI behoort tot de grootste en mooi-
ste kringwinkels van Vlaanderen. In de Conceptstore 
op de eerste verdieping vind je bijzondere vintagespul-
letjes. Kopen bij OKAZI steunt een sociaal doel en is 
goed voor het milieu.
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In een oergezellig vintage interieur kan 
je genieten van een heerlijk kopje koffie, 
thee of homemade  limonade. Vergeet 
intussen niet te snuisteren tussen de 
handgemaakte duurzame spulletjes 
van Livit Vivid.

AMBERTUIN
Domein Kiewit, Putvennestraat 112
kiewit@hasselt.be

In deze modeltuin vind je geen amber, wel heel veel tips & tricks 
over hoe je je tuin milieuvriendelijk en afvalarm kan aanleggen 
en onderhouden. Je kan tegelijk genieten van het mooie natuur-
domein en - verborgen in het groen - geüpcyclede zitjes en bankjes 
ontdekken van Zweedse designers.

24

FLAGBAG
Stadsheide 2
info@fl agbag.be

Wil je graag zien wat er met de af-
gedankte vlaggen en wimpels van 
de stad Hasselt gebeurt? Bezoek 
dan zeker het Flagbag- naaiatelier!
Je kan kiezen tussen honderden 
vlaggen om je lievelingstas te laten 
maken. 
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CREAZI
Researchcampus 11
info@creazi.be

Creazi is de spil van het upcy-
clingfestival. Bezoek zeker de ten-
toonstelling  ‘Stof tot Nadenken’, 
neem deel aan een workshop of 
maak je lid en ga zelf creatief aan 
de slag met de recupuratie-
materialen. 

26 REPAIR CAFÉ
Researchcampus 11
contact@openhuiskuringen.be

Werkt je koffiezet niet meer, pruttelt 
je stoomstrijkijzer of ontbreekt een 
knopje aan je radio? Haast je snel naar 
het Repair café, op 20/09 bij Creazi van 
10-13u, daarna iedere eerste woensdag 
van de maand van 14-17u in Open Huis 
Kuringen, Joris Van Oostenrijkstraat 47.

27

10 ASSEPOES RETRO 
EN TWEEDEHANDS- 
KLEDING
Bampslaan 37
assepoes@skynet.be

Bijzondere tweedehandskleding, acces-
soires, hoeden, juwelen, … daarvoor 
moet je in Assepoes zijn. Je vindt er ook 
kleding, tassen en juwelen gemaakt van 
gedragen stukken. De opbrengst gaat 
naar tewerkstelling en ontwikkelings-
samenwerking.

11
HET HENDRIKSHUIS
Minderbroedersstraat 58
info@fl agbag.be
 www.fl agbag.be

In dit pand zullen binnenkort Flagbags 
verkocht worden, tassen en accessoires 
gemaakt van oude vlaggen. 
100% upcycling! Nog even geduld … 

14 MODEMUSEUM
Gasthuisstraat 11 
modemuseum@hasselt.be

In het Modemuseum kan je de col-
lectie #02(5) naar aanleiding van 25 
jaar modemuseum bezoeken. Speciaal 
voor het Upcyclingfestival hermaakten 
laatstejaarscursisten Textieldesigner 
van Syntra afgedankte jeansjasjes tot 
hippe kledingsstukken. Er werden 
verschillende print-, verf- en naaitech-
nieken toegepast.

SHANTI BEANS & LIVIT VIVID
Dorpsstraat 43
Eiluj_98@hotmail.com

UPCYCLING 
HOTSPOTS


