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Leuk om weten
Medewerkers met muzikaal
talent krijgen de kans om op
te treden tijdens Culture
Move. Mikhail Dlovani uit
Armenië is zo’n talent. Hij
werkt in het OOC en is componist-muzikant. In het voorprogramma brengt hij enkele nummers uit zijn repertoire van folklore muziek,
waarmee hij intussen optrad
in landen als Rusland, Irak,
Iran en Marokko.

Vrijdag 13 november vindt de tweede editie plaats van ons festival Culture Move. We
zijn daarvoor opnieuw uitgenodigd in concertzaal De Casino in de Stationsstraat in
Sint-Niklaas. Voor alle medewerkers van
Den Azalee zijn tickets voor dit
festival
gratis.
En de prijs voor een drankje - slechts € 1,5 is dit jaar bewust laag gehouden. Onze catering De Variant zorgt voor de wereldhapjes. Alle medewerkers van Den Azalee krijgen alvast een hapje en een drankje gratis
aangeboden.
Beleving, muzikale expressie en ontmoeting staan op Culture Move centraal. Net als
vorig jaar willen we er een groot multicultureel feest van maken, en op een nietpolitieke en culturele manier aantonen dat
mensen van diverse afkomst harmonieus
kunnen samenleven.
Op het programma staat dit jaar onder meer
het concert van de internationale formatie
Orchestre National De Barbès. Orchestre
National de Barbès ontstond aan de voet
van de Sacré-Coeur in Parijs. Twintig jaar
later concerteerde dit Franse, Marokkaanse, Algerijnse orkest op meer dan duizend

plaatsen van Londen tot Montevideo, en
blijven ze begeesteren met hun energetische mix van chaäbi, raï, gnawa, rock, ska
en reggae. Culture Move is dus een absolute aanrader. Schrijf je snel in voor dit festival. Dat kan makkelijk via je werkleider.
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AAN HET WOORD

Dag van De Kringwinkel succes door intense samenwerking
Met ruim 3.000 bezoekers in onze
drie Kringwinkels in Sint-Niklaas,
Temse en Sint-Gillis-Waas werd de
Dag van De Kringwinkel op 17 oktober opnieuw een weergaloos succes.
Aan de basis daarvan ligt een intense samenwerking tussen alle diensten van ons kringloopcentrum en
onze dienst arbeidszorg.
Drummen aan de toegangsdeur om als
eerste klanten binnen te rennen in onze Kringwinkels. Het is op elke actie–
zaterdag om 10 u. intussen een vertrouwd gezicht, en dat was niet anders
op de Dag van De Kringwinkel. Maar
aan dit succes gaat telkens heel wat
werk vooraf, en vooral een nauwe samenwerking tussen heel wat diensten.
Iedereen gefeliciteerd.

Foto boven : medewerkers van de dienst sortering. Onder : dienst arbeidszorg

De medewerkers van De Kringwinkels
slagen er telkens in aantrekkelijke
standjes en etalages te creëren, elk op
zich gezellige winkeltjes. En dat is enkel mogelijk door een intense samenwerking met onze dienst sortering en
arbeidszorg.
Alle leuke spullen werden vooraf keurig geselecteerd door de medewerkers van de dienst sortering. Voor het
selecteren en sorteren van het speelgoed is de dienst arbeidszorg verantwoordelijk. En natuurlijk draagt ook de
dienst logistiek en transport zijn steentje bij door het ophalen van goederen
en het aannemen van alle spullen aan
de magazijnpoort.

Afscheid van Bea
Maandag 5 oktober overleed na een lange ziekte onze collega Bea Van Ranst(62). Ze was al een tijdje opgenomen in
het woonzorgcentrum in Belsele, waar ze werd omringd met
de beste zorgen.
Bea werkte sinds 1999 in De Kringwinkel in Sint-Niklaas en
was opdrachthouder. We herinneren haar als een fijne collega en een harde werker, die zich volledig inzette voor
haar job. Deze foto van Bea staat op het gedachtenisprentje.
Een delegatie van Den Azalee woonde de uitvaartplechtigheid bij. De directie en alle medewerkers van Den Azalee
houden eraan om nogmaals hun medeleven te betuigen aan
de familieleden en vrienden van Bea.
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Drankencentrale wordt Kringwinkel
‘Al onze medewerkers vinden dit geweldig tof’, vertelt werkleider Cathérine Van Wegens. ‘Er is soms ook wel
een beetje schrik voor het onbekende,
maar alle medewerkers zijn erg opgetogen. Zelfs de klanten stellen al vragen over de verhuis.’

De Kringwinkel in Temse verhuist
in 2016 naar de vroegere drankencentrale Mega Drinks in de Krijgsbaan in Temse. Den Azalee kocht
dit indrukwekkende gebouw aan en
verzekert daarmee ook de groei en
de toekomst van deze Kringwinkel.
Niets dan lachende gezichten bij de
medewerkers van De Kringwinkel in
Temse. Binnenkort verrijst in de Krijgs-

baan hun nieuwe Kringwinkel, in een
gebouw van maar liefst 3.500 m2 en
met een ondergrondse opslagplaats
van 1.500 m2. De opening is voorzien
midden april volgend jaar.

Alle medewerkers
zijn erg opgetogen

De Versnelling op autovrije zondag
Midden september trokken onze
medewerkers van het fietspunt De
Versnelling naar het marktplein van
Sint-Niklaas. Aanleiding was de autovrije zondag die toen werd georganiseerd in het centrum van de stad.
Met een standje en een folder stelden
ze er onze fietsverhuur en onze fietsherstellingen voor aan de bevolking.
Alle inwoners konden er ook gratis
hun fiets laten labelen. Daarvoor was
veel belangstelling en dat zorgde aan
het standje van De Versnelling voor
een gezellige drukte.
Sinds de start in 2009 is het fietspunt in
Sint-Niklaas intussen een vaste waarde
geworden voor elke fietser. In 2010
werden 701 kleine herstellingen uitgevoerd, in 2014 waren dat er maar liefst
2.567, en het laat zich aanvoelen dat
ook in 2015 het aantal kleine fietsherstellingen nog zal stijgen. En dat betekent dat de fietsers in Sint-Niklaas erg
tevreden zijn over de service en kwaliteit die onze medewerkers bieden.

Ongeveer de helft van de oppervlakte
zal worden gebruikt voor De Kringwinkel Temse, met een nieuwe cafetaria,
kantoren en personeelslokalen. De
andere helft - vooral opslagruimte wordt verhuurd. Met een beperkt budget van 50.000 euro kunnen de gebouwen snel kringwinkelklaar worden
gemaakt, inclusief alle sanitaire voorzieningen.
Een nieuw gebouw voor onze Kringwinkel in de Hoogkamerstraat in Temse drong zich al heel wat jaren op. De
ruimte in de Hoogkamerstraat werd te
klein en er zijn onvoldoende parkeerplaatsen. Het nieuwe gebouw in de
Krijgsbaan heeft daarentegen een zeer
grote en ruime parking.
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Radiospot voor Dag van De Kringwinkel
Met Yaghoob, Katrien, Ali, Maysera, Esther en Mohammad
trokken we naar de radiostudio van Goldies Oldies in SintNiklaas. We namen er met accenten van over de hele wereld een
feestelijke radiospot op om onze Dag van De Kringwinkel te promoten. Er moest eerst wat geoefend worden met een aantal moeilijke Nederlandse woorden, maar het resultaat stond een uurtje
later al op tape. Voor deze medewerkers een proficiat, want het
was uiteindelijk een hele uitdaging waarin ze met glans slaagden.

Vind ons ook leuk op facebook
www.facebook.com/denazalee

Jubileumlunch werd prettig onderonsje
Een lekker etentje in een gezellig en sfeervol restaurant.
Dat beloofde het dagelijks bestuur van Den Azalee aan
onze twee dames Berlinde en Marianne van de strijkdienst en aan directeur Peter Maris.
Alle drie stonden ze 20 jaar geleden aan de wieg van Den
Azalee. Voor hun jarenlange inzet voor onze organisatie
hield het bestuur eraan ze op deze manier nog eens extra
te bedanken.
En vermits belofte schuld maakt, trokken ze midden september allemaal samen naar restaurant ‘t Heerehuys in
Sint-Niklaas. Naar wat er op de menu stond, blijft het raden. We vernamen achteraf wel dat het een gezellige
middag werd en er aan tafel heel wat anekdotes werden
opgehaald van jaren geleden.

Met ons hergebruikcentrum naar de bevolking
Einde oktober gingen we met ons hergebruikcentrum op stap. We namen deel aan Recupel
On Tour en sloegen onze tenten op aan de bibliotheek op het Hendrik Heymanplein te SintNiklaas.
Bedoeling van de actie was om iedereen de
kans te geven zijn afgedankte elektrische toestellen binnen te brengen op een plaats in het
centrum van Sint-Niklaas.
De actie werd een succes. Al van bij de start
doken de eerste bewoners op, niet alleen met
een versleten stofzuiger of een computer, maar
soms ook met auto’s volgeladen met koelkasten
en wasmachines.
Alles werd door ons hergebruikcentrum meegenomen. En wat kan, zal worden hersteld voor
hergebruik.
V.U. : Mike Nachtegael, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 20151028

