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Mededelingen:
ARBEIDS
WERKING

er zijn 4 nieuwe blauwe poetsemmers
vanaf 2 mei komt er een takenbord in de arbeidswerking waar taakjes op komen van ongeveer
10 à 15 min. Als al je taken van op je agenda gedaan zijn en je hebt nog tijd over tot aan de
pauze, kan je op het takenbord zelf een taakje kiezen.
vanaf 18 mei tot en met 18 september is Hellegat Hof terug met de zomerbar. Ze gebruiken de 2
kleine werkruimtes als bar en keuken. Er komen geen nadarhekken meer op de parking. De
parking gaat open zijn voor iedereen, er gaan wel parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor
Pegode personeel en cliënten. De toiletten aan de zijkant, achter de trap om naar de
eetruimtes te gaan, gaat gebruikt worden door de bezoekers van Hellegat Hof. Er is een wand
geplaatst zodat ze niet in onze ruimtes komen.
Koen's huisje gaat afgebroken worden, dit is het garagegebouw recht over onze inkom. Er
komt een nieuwe fietsenstalling. Dit gaat waarschijnlijk in mei gebeuren.
zijn jullie al vertrouwd met onze nieuwe website? Als er nog vragen zijn, mogen jullie zeker de
begeleiding hierover aanspreken.

er zijn binnenkort 2 busopdrachten : Niel Echo start 29 april en open vld start 5 mei

VRAAG

Anne-Mie vraagt wanneer we terug gaan bussen. De volgende opdracht start 29 april met de Niel
echo en daarna starten we 5 mei met het bussen van Open vld.
Anne-Mie vraagt ook of de trapleuning aan de buitentrap voor de inkom kan verlengd worden. Als
het moeilijk is om de trap te nemen, kan je ook het pad nemen zonder trap.
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POSITIEF

TE VERBETEREN

David vindt het fijn dat hij Ellen VDG nog eens gezien heeft bij een clubhuiswandeling bij haar in de
buurt. Ze is niet mee gaan wandelen , maar ze hebben elkaar wel even gezien.
Manuella en Michelle vinden alles goed
Anne-Mie is blij om na een periode van afwezigheid om terug te zijn.
Anne-Mie vond het leuk om tijdens de arbeidswerking paasdecoratie te maken. Manuella en Michelle
zouden dat ook leuk vinden om decoratie te maken tijdens de arbeidswerking als dat eens nodig is.
Ze vindt het voor zichzelf heel goed dat ze regelmatig taken heeft waarvoor ze door heel het gebouw
moet, dit is goed voor haar fysiek.

David meldt dat het bakje in de keuken boven waar de broodzak in moet, er niet meer staat. We gaan
dit vandaag er terug zetten.
Anne-Mie vraagt om voor de volgende busopdracht de caddy's na te kijken en te maken indien nodig
Voor Anne-Mie is de klok in de rustruimte geen duidelijke klok

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

AANDACHT

23 mei
26 mei
27 mei

volgende werkingsgesprek op dinsdagvoormiddag 17 mei 2022
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