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Alle medewerkers welkom op officiële opening

Werkleider vindt
kunstwerkje
>2

Nieuwe Kringwinkel
open op 18 juni > 3
Pizza als signaal van
vriendschap
>4
Nieuwe
werkleiders

>4

1.200 fans op
De medewerkers van de Kringwinkel Temse stralen binnenkort op affiches en flyers. Ze
verhuizen naar een nieuwe Kringwinkel. Op vrijdag 17 juni vindt de officiële opening plaats
met een receptie voor alle genodigden. Ook alle medewerkers van Den Azalee zijn meer
dan welkom. Daags nadien, op zaterdag 18 juni, opent de nieuwe winkel de deuren voor
het grote publiek. > 3

Duimen voor de Rode Duivels
Onze facebookpagina telde einde april al 1.200
fans, en met een bericht
op facebook bereiken we
nu gemiddeld zo’ n 1.500
mensen. Op deze upcycling stoel van Lieve, met
tekeningen uit stripalbums, reageerden heel
wat paginabezoekers .
www.facebook.com/denazale

In onze Kringwinkels zijn we er
klaar voor : voor het EK voetbal dat
start op vrijdag 10 juni in Frankrijk.
Fans van ons nationaal elftal kunnen overigens altijd terecht in onze
Kringwinkels.
Naar aanleiding van het Europese
kampioenschap creëerden onze
medewerkers van De Kringwinkel
in Sint-Niklaas op de eerste verdieping een etalage met kledij, petjes,
vlaggen en toeters van de Rode
Duivels. En bij zo’n etalage hoort
natuurlijk ook een foto.
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AAN HET WOORD

Den Azalee in de kijker als kunstmecenas
Den Azalee haalde begin mei in alle
kranten en het radionieuws met de
schenking van een kunstwerkje aan
de pas opgerichte stichting Jos
Tysmans, naar een overleden kunstenaar uit Genk. Het was onze
werkleider Sigrid Van Schoote die
het olieverfschilderij ontdekte. Het
lag in onze Kringwinkel in SintGillis-Waas klaar voor recyclage.
‘Het schilderij trok mijn aandacht omdat het van dichtbij niet echt mooi
was, maar van ver daarentegen wel’,
vertelt Sigrid. ’Het bleek gesigneerd
door Jos Tysmans.’
Sigrid vond op het internet nog andere
werken terug van de kunstenaar, en
via een museum in Genk raakte ze in
contact met Marc Roekaerts, kleinzoon
van Jos Tysmans.

Ik kreeg dan toch
de bevestiging dat het
een echte Jos Tysmans

‘Ik kreeg uiteindelijk de bevestiging
dat het wel degelijk om een echte Jos
Tysmans gaat. Bovendien wou het toeval dat er net een stichting rond Jos
Tysmans werd opgericht. Ze waren op
zoek naar schilderijen van hem, om in
mei in Sint-Truiden een tentoonstelling
te organiseren.’
‘Genoeg reden om het werkje te
schenken, onder de voorwaarde dat
het voorgoed eigendom blijft van de
stichting en niet mag worden verkocht’, leggen voorzitter van Den
Azalee Mike Nachtegael en directeur
Peter Maris uit.
Kleinzoon Marc Roekaerts die ook
voorzitter is van de stichting Jos
Tysmans, kwam het olieverfschilderij
maandag 9 mei met een grote glimlach
ophalen in onze Kringwinkel in SintNiklaas.
‘We zijn bijzonder gelukkig met deze
schenking door Den Azalee. Het gaat
om Het Voortuintje, één van de eerste
werken van Jos Tysmans’, onderstreept Marc Roekaerts.

is.

‘Mijn grootvader Jos Tysmans werd
geboren in 1893 in Hemiksem en
overleed in 1974 in Genk. In heel
Vlaanderen ging hij op zoek naar
schilderachtige plaatsen als inspiratie
voor zijn kunstwerken. Zo schilderde
hij onder meer ook in Daknam,
Lokeren en Eksaarde. Mogelijk kwamen daardoor werken terecht in het
Waasland.’

Met een kadertje
eromheen hadden we
het mogelijk verkocht
aan 10 euro.
Hoeveel Het Voortuintje van Jos
Tysmans waard is, kan Marc Roekaerts
moeilijk schatten. ‘Er zijn werken die
tot 1.500 euro gaan, maar dit werkje
schat ik zeker niet zo duur .’
‘Met een kadertje eromheen hadden
we het in De Kringwinkel mogelijk
verkocht aan 10 euro. Nu lag het klaar
voor recyclage’, legt directeur Maris
uit. ‘En voor ons heeft het vooral een
emotionele waarde’, vult Marc
Roekaerts aan.
Het Voortuintje van Jos Tysmans is intussen geïnventariseerd als een opmerkelijke vondst. Tegelijk is meteen
een nieuwe zoektocht gestart naar de
grote broer van het olieverfschilderij.

In het midden Marc Roekaerts met links voorzitter Mike Nachtegael en rechts
directeur Peter Maris. Foto inzet : werkleider Sigrid Van Schoote.

‘Mijn grootvader had de vaste gewoonte om eerst een klein werk te
schilderen en daarna een veel groter
met hetzelfde onderwerp. Waar het
grote schilderij van het voortuintje is
gebleven, weten we nog steeds niet’,
besluit Marc Roekaerts.
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De Kringwinkel Temse opent de deuren
Er is door heel wat medewerkers
van Den Azalee en het OOC hard
gewerkt om onze nieuwe Kringwinkel in de Krijgsbaan te Temse nog
voor de zomervakantie voor het grote publiek te openen. Het resultaat
loont de moeite. En de openingsdatum staat intussen groen op wit op
onze reclameborden : zaterdag 18
juni.
Aan de opening voor het grote publiek
gaat op vrijdag 17 juni een officiële
opening vooraf, met een hapje en een
drankje op een uitgebreide receptie.
De realisatie van deze nieuwe Kringwinkel te Temse had ook niet gekund
zonder de jarenlange inspanningen
van alle medewerkers. De directie van
Den Azalee nodigt alle medewerkers
dan ook uit op deze officiële opening.
Er moet wel vooraf worden ingeschreven. Binnenkort verneemt iedereen
daar meer over.
Er werd bij het uittekenen van de plannen ook extra aandacht besteed aan
de personeelsruimten. ‘We investeerden in ruime medewerkerslokalen,
met als accenten voldoende verlichting en verwarming.

Bij de realisatie is
rekening gehouden
met een vlotte
Aandacht voor de personeelslokalen

kringloopweg

De nieuwe Kringwinkel in Temse heeft
een verkoopsoppervlakte van 900
vierkante meter, met onmiddellijk aansluitend op de winkel de werkplaatsen
voor de medewerkers.
‘Bij de realisatie is rekening gehouden
met een vlotte kringloopweg’, zegt
directeur Peter Maris. ‘In praktijk betekent dit dat de productielijnen door
het gebouw, van het binnenbrengen
van de goederen tot de verkoop in De
Kringwinkel, optimaal vlot kunnen verlopen.’

Goed bereikbaar
Voor de klanten is de nieuwe Kringwinkel makkelijk bereikbaar. Ook het
binnenbrengen van goederen naar de
nieuwe vestiging te Temse wordt een
pak makkelijker dan op het oude
adres in de Hoogkamerstraat.

Na jaren geduldig wachten, is de nieuwe Kringwinkel in Temse nu toch een
feit. We openen op zaterdag 18 juni de
winkel feestelijk voor het grote publiek met een streepje muziek, een
ijsje voor de bezoekers, en een wedstrijd waarmee cadeaubonnen te winnen zijn.

4

Kringkroniek

Nieuwe werkleiders
Cederic Desert is een nieuw gezicht bij Den Azalee. Cederic is
de nieuwe werkleider bij onze
dienst Energie & Wonen. Hij is
mee verantwoordelijk voor onze
medewerkers in de renovatie en
dakisolatie.

Vanessa De Wilde is een nieuwe
werkleider voor onze Kringwinkels. Vanessa zal vooral in De
Kringwinkel Temse en Sint-GillisWaas het team versterken.
Vind ons ook leuk op facebook
www.facebook.com/denazalee

Turkse pizza voor alle medewerkers als signaal van vriendschap
Respect voor de eigenheid van verschillende culturen staat overigens
centraal in de visie en missie van Den
Azalee.
‘We kozen inderdaad voor Den Azalee
in Sint-Niklaas omdat daar elke dag
mensen van over de hele wereld en
van verschillende culturen met respect
met en voor elkaar samenwerken en
leven’, zegt Surreyya van de vereniging Poorten & Bruggen.‘
Den Azalee bedankte de leden van de
vereniging met een mand chocolade
paaseitjes.

Einde maart werden we door de leden
van de vereniging Poorten & Bruggen
vergast op een lahmacun. Deze Turkse
pizza viel bij alle medewerkers in de
smaak.
De gratis middaglunch stond in het
teken van diversiteit, tegen geweld en
als teken van vriendschap en harmonieuze verbondenheid met alle bewoners die wonen, werken en leven in
Sint-Niklaas

V.U. : Mike Nachtegael, voorzitter, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 20160519

