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ARBEIDS
WERKING

 

 

Mededelingen:

Taken Hellegathof: wanneer er een taak van Hellegathof op je agenda staat en 
deze is uitgevoerd, noteer je dit op het papier van de facturatie Hellegathof. Deze 
hangt aan het white bord in de grote werkruimte. Je noteert de datum, je eigen 
naam + naam van je begeleiding

Fietsen mogen bij regenweer in de stalling van den Atelier gezet worden

13 september om 17u organiseren we ons Netwerk/welkomstfeest. De uitnodigingen 
hiervoor zullen  verstuurd worden eind juli. Het gaat een receptie zijn met een hapje en 
drankje (waarschijnlijk ook soep). verdere info volgt met de uitnodiging.

   CLUBHUIS

Manuella heeft Actio een mixer/keukenrobot cadeau gedaan. Dankjewel!! 

 
Wanneer je een kookactiviteit hebt, denk dan zeker aan potjes om je eten mee naar huis 
te nemen. Wanneer je toch een potje van Actio gebruikt, breng ze dan proper mee terug.

 
 Het toilet in het clubhuis kan gebruikt worden. Hierdoor gaat de geurhinder weg. De 
doorspoelknop is wel wat raar (niet afgewerkt), maar kan zeker gebruikt worden. Ook 
het lavabootje kan gebruikt worden. Indien je toch liever beneden naar het toilet gaat, 
mag dit natuurlijk ook.

 
Lees voor je naar Actio clubhuis komt de activiteit op de WIX-website nog eens goed na. 
Wat gaan we doen, waar en wat moet ik eventueel meenemen? Kijk ook na wat de 
vervangactiviteit is.

 
Op 28 en 29 oktober is er 's avonds een Halloweentocht die ook op Actio zal doorkomen. 
Er komt een verteller in onze inkomhal en de mensen kunnen iets drinken bij Hellegat 
hof. Wij voorzien voor de verteller alvast de aankleding van zijn verhaal/lied. De eerste 
week van oktober komt dit op de activiteitenlijst van het clubhuis
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TE VER-
BETEREN

      sluitingsdagen zijn te vinden op de computer in de inkomhal en op de website
21 juli

22 juli

AANDACHT

Er is deze niets gemeld om te verbeteren

Manuella zegt dat alles goed ging op Actio

Michaël B is blij dat we terug jetons hebben geteld. En hij is blij dat er meer bedrijven 

Actio ontdekken, zoals bv. Gamaco waarvoor we de balletjes hebben gevuld met 

rupsen.


