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PERSMEDEDELING 

13.01.2020 

Dienstencentrum ‘t Lammeken en sociaal restaurant De Variant  

samen in nieuwbouw  

Het felgekleurde lattenwerk in de Lamstraat 23 trekt van ver de aandacht. Sinds maandag 13 

januari is het dienstencentrum op zijn vertrouwde plek in de Lamstraat 23 opnieuw open in een 

uitnodigende, moderne en duurzame nieuwbouw. Ook sociaal restaurant De Variant heeft hier 

zijn stek en is verhuisd van de Azalealaan naar de Lamstraat. Iedereen is in het splinternieuwe 

dienstencentrum welkom voor een leuke babbel en een ruim aanbod aan activiteiten. Meer nog: 

door de samenwerking met De Variant krijgen de bezoekers en gebruikers er heel wat extra 

dienstverlening en comfort bij in de gezellige bistro met diverse lunchformules, belegde broodjes 

en lekkere dessertjes. Er is ook extra vergaderaccommodatie en zelfs ruimte voor een receptie of 

een feestje. In het voorjaar zijn ook het ruime terras en de petanquebanen klaar. Bij de nieuwe 

start is ook gekozen voor een nieuwe naam. Dienstencentrum De Wilg is niet meer. We 

verwelkomen het dienstencentrum ’t Lammeken. 

 

Een nieuwe start met een nieuwe naam: dienstencentrum ‘t Lammeken wil uitgroeien tot een 

vaste waarde in de buurt. 

Het dienstencentrum wil een vaste waarde worden in de buurt. Door de vrolijk gekleurde 

lattenstructuur aan de gevel is het gebouw alvast zeer herkenbaar en de opening van het gebouw 

naar de omliggende wijk nodigt uit om binnen te komen. Mensen kunnen hier elkaar ontmoeten in 

een ongedwongen sfeer. Iedereen is er welkom, jong, oud, minder oud. 

“Met onze dienstverlening en activiteiten willen we mensen samenbrengen, ontmoetingen 

stimuleren en kleine buurtzorginitiatieven stimuleren”, zeggen Delfien Indevuyst, 

hoofdmaatschappelijk assistent en Wendy Blommaert, centrumleider.  Vrijwilligers en 

buurtbewoners maken op die manier van de ruime buurt ook een warme buurt, waar iedereen op 

elkaar kan rekenen.  

“De mooie nieuwbouw en de warme gezelligheid nodigen mensen uit om na 

een activiteit nog wat na te genieten bij een drankje of een hapje, of na de 

lunch een activiteit mee te pikken”, zeggen Maxime Callaert, voorzitter, en 

Tjeu van Diessen, algemeen directeur van Zorgpunt Waasland. 

Aan activiteiten ontbreekt het alvast niet: Fit en gezond blijf je met de dansnamiddagen, yoga, 

fietstochten … Voor de leergierigen en creatievelingen is er een uitgebreid aanbod aan cursussen, 

workshops en infosessies. Je kan er ontspannen met een partijtje kaarten of een leuke kwis.  
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Ten slotte, kan je in ‘t Lammeken ook een bad of douche nemen, heel handig als je thuis geen 

instapdouche of bad hebt. En er komt binnenkort ook een kleine wasserette.  

Bij een nieuwbouw met nieuwe aanpak hoort ook een nieuwe naam: dienstencentrum ‘t Lammeken. 

Voor de nieuwe naam vond het dienstencentrum inspiratie bij de historiek van de buurt. De nieuwe 

naam verwijst namelijk naar de oude herberg Het lammeken, die op het eind van de zeventiende 

eeuw in de bocht van de Klein-Hulststraat en de Antwerpsesteenweg  was gelegen. Door er ‘t 

Lammeken mét afkappingsteken van te maken gaat de naam goed samen met  thuiszorgcentrum‘t 

Punt. De namen van de activiteiten- en vergaderzalen zijn afgeleiden van diverse schapen- en 

wolsoorten. Zo vindt vanaf nu de linedance plaats in de Mohair, kaarten doen we in de Merino en 

vergaderen in de Kasjmier.  

 

Een win-win voor beide organisaties 

Zowel het dienstencentrum van Zorgpunt Waasland als het sociaal restaurant van VZW Den Azalee 

kijken laaiend enthousiast uit naar de samenwerking in de nieuwbouw: “De mooie nieuwbouw en de 

warme gezelligheid zullen zeker in de smaak vallen en nodigen mensen uit om na een activiteit nog 

wat na te genieten bij een drankje of een hapje, of na de lunch een activiteit mee te pikken”, zeggen 

Maxime Callaert, voorzitter en Tjeu van Diessen, algemeen directeur van Zorgpunt Waasland. De 

vernieuwing zal zeker nieuwe klanten en ook gezinnen aantrekken. Kortom, door onze krachten te 

bundelen, kunnen we onze klanten een uitgebreidere service geven en onze beschikbare ruimtes 

veel beter benutten.  
 

Buitenaanleg met petanquebanen klaar in het voorjaar  

In het moderne en duurzame gebouw staan functionaliteit en optimaal gebruik van de ruimte 

centraal. In het nieuwe gebouw is er plaats voor zowel activiteitenruimtes, sociaal restaurant en een 

ruime keuken met alles erop en eraan zodat ook de succesvolle cateringactiviteit van De Variant 

verder kan groeien. Op de eerste verdieping zijn ook extra burelen gecreëerd voor de medewerkers 

van thuiszorgcentrum ‘t Punt. De zalen kunnen zowel met als zonder catering gehuurd worden.  

In het voorjaar zal ook het terras aangelegd zijn en zijn de petanquebanen klaar.  

Eind 2016 ontvouwde het OCMW van Sint-Niklaas de plannen om in de Lamstraat een nieuw 

dienstencentrum te bouwen op dezelfde plek als de vroegere ‘De Wilg’ en daarin ook De Variant te 

verankeren, het sociaal restaurant van Den Azalee. De investering van 2,2 miljoen wordt voor 

650.000 EUR gesubsidieerd. Na de definitieve goedkeuring van de plannen door de toenmalige 

OCMW-raad werd in oktober 2018 gestart met de sloop van het oude dienstencentrum en de start 

van de nieuwbouw.  

 

Open deur op zondag 15 maart 2020 tijdens Dag van de Zorg 

 

Dienstencentrum ‘t Lammeken en sociaal restaurant De Variant doen op zondag 15 maart ook mee 
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aan de Dag van de Zorg, hét jaarlijkse evenement in de welzijns- en zorgsector. Iedereen van harte 

welkom van 10-17 uur.  

 

Openingsuren  

Dienstencentrum ‘t Lammeken  

Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur 

Tel.: 03 778 55 60, dienstencentrum@zpw.be 

www.zorgpuntwaasland.be 
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