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De werken aan de nieuwe Kringwinkel in de Krijgsbaan in Temse zijn uit de startblokken.
Grote banners aan de gevel van het gebouw kondigen de opening reeds aan. Vermoedelijk midden dit jaar zal de moderne versie van De Kringwinkel in Temse de deuren openen.
We kijken met de Kringkroniek nu reeds even binnen. > 3
In De Kringwinkel in Temse
vond in samenwerking met
de jeugddienst van de gemeente in maart een Roefeldag plaats. Kinderen konden
een dagje meehelpen in
onze Kringwinkel. Het initiatief werd enthousiast onthaald door zowel de kinderen, hun ouders als onze
medewerkers.

Rennen op onze retrodag
Zaterdag 12 maart was het retrodag in
De Kringwinkels van Den Azalee. Onze
medewerkers werkten er opnieuw
hard aan, om alles te verzamelen, te
sorteren en te etaleren.
Het resultaat loonde de moeite. Drie
Kringwinkels vol met leuke retro- en
vintagespullen van de jaren 50 tot 80.
We bliezen het verleden met het hergebruik van deze spullen opnieuw een
toekomst in.
En dat werd gesmaakt door onze klanten. Eerst drummen aan de deur en dan
rennen naar hun lievelingspronkstuk.
Proficiat aan al onze medewerkers. > 4
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AAN HET WOORD

Een decennium aan het werk achter de schermen
Onze elektricien Guy Vercauteren
gaat met pensioen. Tien jaar legde
hij in Den Azalee kabels, contactdozen en aansluitingen,… en onderhield hij zowat alles wat met elektriciteit te maken heeft. ‘Ik heb altijd
gezegd dat ik wil blijven werken tot
mijn 65, als mijn gezondheid dat
tenminste zou toelaten. En voilà, het
is zover.’
Het klinkt wat vreemd, maar Guy Vercauteren heeft elektriciteit in de genen. Al van jongs af leerde hij de knepen van het vak. ‘Ik was amper 14
toen ik bij een echte stielmanelektricien uit Sint-Niklaas aan de slag
ging. Het was in die jaren doodnormaal dat je zo jong de school verliet
om te gaan werken. Alfons Hoefman
had nogal wat goede knechten (lees
elektriciens) in dienst. Ik heb er veel
van geleerd.’

Je bent 50 en dan
is een baan vinden
niet zo makkelijk.
$
Tien jaar geleden vond Guy ook werk
in Den Azalee. ‘Nadat ik was gestopt
met mijn eigen zaak als elektricien
vond ik nergens een vaste job. De leeftijd speelde natuurlijk een rol. Je bent
50 en dan is een baan vinden niet zo
makkelijk. Af en toe kreeg ik wel wat
aanbiedingen van interimkantoren,
maar daar hield het verhaal mee op.’
Guy besloot naar werk te gaan zoeken
in Den Azalee en wandelde in 2005 de
toenmalige kringloopwinkel in de Lodewijk De Meesterstraat binnen. ‘Ik
kreeg er te horen dat ik eerst bij het
OCMW moest aankloppen. Dat deed ik
en na twee maanden kon ik in Den
Azalee starten, eerst als artikel60 voor
het herstellen van kleine elektrische
toestellen, wasmachines, kookplaten,
enfin het werk op revisie.’
De aankoop in 2007 van het huidige
gebouw in de Heistraat gaf een nieuwe
wending aan zijn loopbaan in Den Azalee.

‘Het gebouw in de Heistraat was toen
enkel een betonnen fabriekshal, zonder verdieping. Ik werd aangesteld
voor de volledige aanleg van de elektriciteitsinstallatie, en daar ben ik nog
mee bezig.’
‘Er moet altijd wel wat worden vernieuwd, aangepast of verlegd. Ik heb
dat 10 jaar met overtuiging en plezier
gedaan. ‘

Ik ben soms een
dwarsligger, maar
dan wel in de
positieve zin.

‘Ik geef toe dat dit in al die jaren niet
altijd even vlot verliep. Ik ben soms
een dwarsligger, maar dan wel in de
positieve zin.’
Nu hangt Guy zijn ampèremeter aan de
haak, maar niet helemaal en voor definitief.
Ik doe dit werk als elektricien graag
en wil als vrijwilliger aan de slag blijven in Den Azalee. Dat is slechts enkele uren per week en zonder verplichtingen. Maar je blijft wel onder de
mensen. Ik kreeg al veel leuke reacties daarover, onder meer van de medewerkers van de strijkdienst.
‘En je blijft ook evolueren. Vroeger
plaatsten we enkel elektriciteitsleidingen en contactdozen, vandaag zijn dat
ook glasvezelkabels en meerdradige
netwerk- en computerkabels.’
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Binnenkijken in De Kringwinkel in opbouw
Met een verkoopsoppervlakte van
900 vierkante meter wordt De Kringwinkel in Temse een grote broer van
onze winkels in Sint-Niklaas en SintGillis-Waas.
Den Azalee kocht zoals intussen bekend een gebouw aan in de Krijgsbaan
in Temse, waar een drankencentrale
was gevestigd. Deze drankenhandel
had een verkoopsoppervlakte van zo’n
750 m2, met aansluitend een aantal
grote opslagplaatsen.
Het winkelgedeelte breiden we voor
De Kringwinkel uit met 250 m2. Muren
worden nu gesloopt en opgetrokken
om ook een deel van het magazijn te
kunnen gebruiken als verkoopsruimte.

De winkelhal gezien vanuit de huidige kantoorruimte.

VoedSaam
Een deel van het magazijn wordt ingericht voor de opslag van goederen, en
een apart afgesloten gedeelte voor het
sorteren van kleine goederen en textiel. Een ander deel van de opslagruimte wordt ingericht voor het project
VoedSaam. Dat is een samenwerking
tussen Den Azalee en Interwaas.
Foto : De afdeling sortering in aanbouw

Den Azalee haalt groenten en fruit op
in de veiling. Deze voedseloverschotten worden getransporteerd en verdeeld naar sociale kruideniers in het
Waasland.
Een deel ervan verwerken we zelf in
de maaltijden van ons sociaal restaurant De Variant. In het magazijn in
Temse komt een koelinstallatie om
deze voedingswaren op te slaan. Sociale instellingen die meewerken aan
het project kunnen de groenten en
fruit daar komen afhalen.

Personeelsruimte
De kantoren worden in de nieuwe
Kringwinkel in Temse gedeeltelijk
heringericht als gezellige persooneelsruimte en cafetaria.

Foto : De huidige kantoorruimte

Opening
Een kijkje in één van de reusachtige magazijnen met een winkelgedeelte in
aanbouw.

Een juiste openingsdatum is nog niet
bekend. Streefdoel is vlak voor of na
de grote schoolvakantie de winkel te
openen.
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Pannenkoeken voor iedereen op lichtmis
Van oorsprong is lichtmis een Keltisch feest. Met vreugdevuren
werd gevierd dat het in februari al langer licht is. De Ieren vieren
dit nog steeds onder de naam 'Saint Brigid's Day'. Lichtmis wordt
ook beschouwd als een dag van voorspoed. Zo zou het geluk
brengen om met je rechterhand een pannenkoek omhoog te
gooien terwijl je met je linkerhand iets van waarde vasthoudt.
Wat vaststaat is dat er op die dag, in de meeste Europese landen,
al van oudsher pannenkoeken worden gebakken. En dat waren
de medewerkers van de keuken in het OOC niet vergeten . Ze
bakten pannenkoeken voor alle medewerkers. Bedankt.

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

De Kringwinkel maakt gelukkig
We zagen op onze retrodag 2016 alleen maar stralende gezichten, een
brede lach op het gezicht van onze
klanten aan de kassa van onze
Kringwinkels in Sint-Niklaas, Temse
en Sint-Gillis-Waas. En daar zijn we
natuurlijk zelf bijzonder blij mee.

Dit paar uit Sint-Gillis-Waas wou dolgraag nog twee retrozetels. ‘We hadden al zo’n rode zetel in onze woonkamer. Toen we deze twee grijze fauteuils zagen staan, wisten we het
meteen. Daarom besloten we al vanaf 9
uur aan te schuiven voor de Kringwinkel openging.’

De Kringwinkel maakt gelukkig. En dat
is een pluim op de hoed van al onze
medewerkers. Ons personeel dat al
deze spullen elke dag gaat ophalen,
onze medewerkers aan de poort die de
goederen ontvangen, onze sorteringsdiensten en al onze medewerkers in
de drie Kringwinkels. En niet te vergeten alle andere medewerkers die er
telkens voor zorgen dat alles perfect
verloopt, die er steeds voor zorgen dat
onze Kringwinkels er elke dag keurig
uitzien.

We besloten al om 9
uur aan te schuiven.
Traditiegetrouw kwamen onze klanten
vooraf een kijkje nemen, een dag voor
retrodag kwamen ze al eens piepen
wat in de aanbieding stond. Zaterdag
stonden ze aan te schuiven om als eerste binnen te kunnen. Klokslag 10 uur
werd het rennen en grijpen.

Een fietsverzamelaar uit Belsele haalde
zijn slag thuis. Een prachtig exemplaar,
een fiets van het merk Flandria uit de
reeks modellen Freddy Maertens.

V.U. : Mike Nachtegael, voorzitter, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 20150314

Ik stond als eerste
voor de winkeldeur.

‘Ik had hem een dag voor de retrodag
zien staan. Als verzamelaar van oude
koersfietsen laat je zo’n kans niet liggen. Ik stond als eerste voor de winkeldeur en kon ook als eerste binnen.
We gaan deze fiets opblinken en hem
bij de verzameling zetten. Ik heb er
intussen 15, waaronder ook een echte
Merckx-fiets.’

