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Fietspunt voor minstens 4 jaar zeker

3000 herstellingen
per jaar
>2
Danny is verknocht
aan laspost
>2

Restaurant in gloednieuw complex >3

De Kringwinkels van Den
Azalee blijven in trek. In
2016 steeg het aantal bezoekers en klanten met 12 procent. In onze 3 Kringwinkels
mochten we samen 213.583
of 705 klanten per dag noteren. Bedankt aan alle medewerkers die aan dit succes
meewerkten .

D

e uitbating van het fietspunt aan het
station van Sint-Niklaas is voor minstens 4
jaar opnieuw toegewezen aan Den Azalee.
Deze toewijzing vond in februari plaats, na
een nieuwe aanbesteding die de NMBS
midden vorig jaar uitschreef.
Naast Den Azalee dienden nog verschillende andere bedrijven een offerte in. Voor
Sint-Niklaas ondervonden we concurrentie
van een private firma in parkeerdiensten.

Den Azalee bood voor de NMBS echter de
beste prijs en de beste garantie op een blijvende goede werking van het fietspunt.
‘Dit is zeer goed nieuws voor onze medewerkers’, onderstrepen Azalee-voorzitter
Mike Nachtegael en –directeur Peter Maris.
‘We behouden de jobs in ons fietspunt aan
het station en die in onze fietsherstelplaats
in de Heistraat. En ook de pendelaars en
toeristen profiteren mee van onze verdere
uitbating voor minstens 4 jaar.’
>P2

Genieten van hun pensioen
Twee medewerkers gingen in februari met pensioen. Beiden waren jaren aan de slag in Den
Azalee. Jef Cuyckens herstelde op onze dienst
revisie de audiotoestellen, maar liefst 16 jaar.
Nadine Morel werkte 14 jaar in De Kringwinkel
te Sint-Niklaas. Zij was verantwoordelijk voor de
afdeling decoratie en in het bijzonder alle grote
en kleine portretten en schilderwerken. In naam
van de directie en alle medewerkers wensen we
ze beiden nog heel veel plezier in hun vrije tijd.
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Drieduizend fietsherstellingen per jaar
oor heel wat pendelaars die in
V
Sint-Niklaas de trein nemen en met
de fiets naar het station rijden, is
ons fietspunt De Versnelling intussen een vertrouwd huis voor kleine
fietsherstellingen.

De Kringwinkel op Visual Vinyl

En in samenwerking met het stadsbestuur van Sint-Niklaas ontlenen we
sinds vorig jaar ook scootmobielen.
(DB)

‘Ons succes is onze goede service’,
merkt werkleider Guy De Bruyckere
trots op. ‘Pendelaars brengen ‘s ochtends of ‘s middags hun fiets binnen.
Als ze ‘s avonds terug van het werk
komen is de fiets reeds hersteld. Indien nodig kunnen ze zelfs een vervangfiets krijgen.’

De elpee in vinyl is aan een heuse
comeback bezig. Nog tot en met 23
april loopt in een leegstaand winkelpand in de Stationsstraat 39 te
Sint-Niklaas een tentoonstelling
met bijzondere platenhoezen die
ontworpen zijn door kunstenaars.
Onze Kringwinkels werkten aan
deze tentoonstelling mee. We
schonken vinylplaten die de tentoonstelling verder aankleden. Een
bezoekje aan deze tentoonstelling
loont zeker de moeite. (DB)

Het aantal kleine fietsherstellingen
steeg van 700 bij de start van De Versnelling in 2009 tot momenteel meer
dan 3.000 per jaar. Ook de verhuur van
fietsen blijft een belangrijke activiteit.
Jaarlijks verhuurt het fietspunt nu ruim
600 fietsen.

Danny Vermeiren tovert met laspost en afval nieuwe constructies
anny Vermeiren is onze nieuwe
D
lasser van dienst. Met meer dan 20

‘Het werk in Den Azalee is helemaal
mijn ding. Iets nieuw en degelijks
maken met materialen die je vindt in
ons containerpark is telkens een enorme uitdaging. En dat is nu precies
waar ik van hou.’

jaar ervaring als lasser in de zware
industrie knutselt Danny in Den Azalee alles in elkaar
wat je hem
vraagt. Knutselen is allicht oneerbiedig want met alle ijzer, staal en
hout dat anders op de afvalberg zou
belanden tovert Danny Vermeiren
nagelnieuwe
rolrekken tevoorschijn, constructies om in De Kringwinkel tapijten te presenteren en
nog zo veel meer.
Lassen is meer dan een vak. ‘En het is
absoluut de ervaring die telt’, merkt
Danny Vermeiren op. ‘Ik werkte voor
heel wat grote industriële bedrijven.
We lasten buizen en constructies waar
vrachtwagens kunnen doorrijden. We
produceerden hefconstructies voor
sluisbruggen in de Antwerpse haven.’

Internationale certificaten
‘Ik ben trots op de internationale certificaten die ik behaalde. Met mijn certificaten mag ik tot op het hoogste niveau lassen, zelfs voor intelligente
bouwconstructies in de petrochemie.’

Ik amuseer me. Het is
telkens een uitdaging.
Danny legt de laatste hand aan nieuwe
rolwagentjes. Het resultaat is schitterend. ‘Alles is gelast. We werken nog
af met legplanken in fijn hout en handvaten die ik intussen zo glad als een
spiegel polijstte’, besluit Danny Vermeiren. (DB)

Danny Vermeiren raakte na het verdwijnen van een bedrijf waarvoor hij
werkte nog moeilijk aan de slag, ondanks zijn capaciteiten ‘Je leeftijd
speelt blijkbaar toch een grote rol’,
zegt hij. ‘Ik heb vier jaar tevergeefs
naar werk gezocht. Ik ben blij dat ik
uiteindelijk in Den Azalee een job
vond.’ En Danny amuseert zich.

Kringkroniek

3

AZALEE NIEUWS

Restaurant en catering in gloednieuw complex

ns sociaal restaurant en onze
O
catering De Variant verhuizen in
2019 naar een gloednieuw complex
in de Lamstraat te Sint-Niklaas. Het
OCMW van Sint-Niklaas bouwt in de
Lamstraat een modern dienstencentrum De Wilg. Daarin krijgen ons
sociaal restaurant en onze cateringdienst hun eigen plek.

Het huidige dienstencentrum De Wilg
in de Lamstraat voldoet niet langer aan
de noden van vandaag. Het dienstencentrum renoveren kost handenvol
geld en zou bovendien geen soelaas
bieden. Daarom werd gekozen om het
oude gebouw te slopen en op de
plaats een licht en hedendaags complex te realiseren.

Van 70 naar 140 zitplaatsen
Tegelijk is de uitbreiding en modernisering van De Variant dringend geworden. Het is al langer bekend dat
ons sociaal restaurant op de huidige
locatie in de Azalealaan kampt met
plaatsgebrek. Elke middag genieten
er nu zo’n 100 klanten van een driegangenmenu, maar er is slechts plaats
voor 70 klanten.

Oorspronkelijk werd gedacht aan een
renovatie van het restaurant in de Azalealaan. De studie wees echter uit dat
dit te duur zou uitvallen. Een samensmelting van de cafetaria in De Wilg
en ons restaurant en de cateringdienst,
in een nieuwbouw in de Lamstraat,
bleek uiteindelijk de beste oplossing.
Voor de klanten van De Variant betekent de verhuis naar de Lamstraat een
betere dienstverlening in een nieuwe,
aangename en groene omgeving. En
dat is lang niet het enige voordeel.

door Danny Bontinck

In het nieuwe complex kunnen 140
eters aan tafel. Na het middagmaal
kunnen de klanten nog blijven zitten in
de cafetaria. Ze kunnen er bovendien
genieten van kleine snacks, een wafel
en zelfs ijscoupes.

In 2019 in gebruik
Het restaurant en de cafetaria worden
het knooppunt van het nieuwe complex, dat in de Lamstraat aansluit op
een nieuwe weg naar een achterliggende woonwijk, waar op dit ogenblik
een groot woonproject in aanbouw is.

Door de drukte in het huidige restaurant moeten de klanten nu aanschuiven
om aan tafel te kunnen en in twee shiften eten. Bovendien moet het restaurant om 14 u. sluiten om alles grondig
schoon te maken voor de volgende
dag.

Omgeven door heel wat groen wordt
het bovendien een toplocatie voor
heel wat activiteiten. De kostprijs van
de nieuwbouw is geschat op 2,2 miljoen euro. In de loop van 2018 zal met
de bouw worden gestart, en midden
2019 kan de nieuwbouw in gebruik
worden genomen.
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Team De Wilg tekent steeds paraat.
Het is misschien minder bekend,
maar ook in de cafetaria van het
dienstencentrum De Wilg in de Lamstraat staan elke dag medewerkers
van De Variant paraat om de klanten
te bedienen. Ze serveren er tegelijk
snacks en namiddagproevertjes zoals wafels en ijscoupes. Bij recepties
en feesten in het dienstencentrum
krijgt het team De Wilg steevast
steun en hulp van de collega’s van de
catering en het restaurant. Dus gingen ze na een receptie samen op de
foto. (DS)

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

Feestelijke opening dienst sortering

Na breek—en klopwerk door onze
klusploeg kon de dienst sortering het
atelier fors uitbreiden. Ze palmden de
vroegere cafetaria mee in.
Reden genoeg om de officiële opening van het nieuwe atelier te vieren
in kleurrijke carnavalskledij en
uiteraard met een drankje en een
hapje. (DB)

Nieuw containerpark
In Nieuwkerken opende MIWA onlangs een nieuw containerpark. Den Azalee ontbreekt ook daar niet. Net als
op de containerparken in
Sint-Niklaas, Temse en SintGillis-Waas staan er onze
textielcontainers.(DB)
V.U. : Mike Nachtegael, voorzitter, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 20170228

Creatieve duizendpoot
Op de dienst Arbeidszorg is Rudi
een creatieve duizendpoot. Met
onderdelen van meubels die niet
meer bruikbaar zijn en op de container belanden, maakt hij nieuwe
meubeltjes die in onze Kringwinkels worden verkocht. (DB)

