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WERKING

 

 

Mededelingen:

13 september was onze eerste "Actio after work" . wat vonden jullie ervan? Je mag je 
mening delen met Evelien.                                                                                                               
David vond het gezellig, lekkere hot dogs, heeft goed gepraat zoals met Olivier en was blij 
om oude bekenden te spreken zoals Lieve, Julie en Roxanne.

Als je frisdrank aanvult, zet dan de drankjes met de langste houdbaarheidsdatum 
achteraan. Frisdrank met vervallen houdbaarheidsdatum geef je aan de begeleiding.

Hangen jullie de gebruikte veegborstel terug in het ophangsysteem in de wasruimte? Zo 
blijft het netjes en opgeruimd

wie wil er op donderdag de broodjes halen? Als je dit wilt, laat dit dan aan Anke weten.

We verluchten tijdens de pauzes door de ramen open te zetten, niet de deuren. Als we 
weer aan het werk zijn, sluiten we de ramen om zo weinig mogelijk energie te verstoken

stagiaire Jitske heeft vanwege een langdurige ziekte haar stage gestopt.

Doelgroepmedewerkster Annick is gestopt bij Actio. Ze doet ons veel groetjes. 

Communicatiep
egode@gmail.co
m 

CLUBHUIS

De infobrieven voor een daguitstap gaan we niet meer maken en uitdelen. 
Alle info kan je vinden op de website. Op aanvraag van David gaan we op 
de website de mogelijke plaatsen vermelden om naar toilet te gaan

opdrachten

vijzen Pardaen

 
Ergra Engelen ( brillenbadvloeistof)

 
Raster, brieven plooien

 
Gamaco (balletjes) : als alle andere opdrachten af zijn
Hellegat Hof : voorlopig geen taken, ze zijn aan het opruimen en indien mogelijk helpen 
we daar bij. Maar dat is niet dringend.
folders bussen: -  we zijn nu bezig met de jaarmarkt folder Schelle    

                                        -  eind oktober hebben we een aantal opeenvolgende folders van de            
           gemeente Niel en open vld ( de data staan alle genoteerd in de one note)
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POSITIEF

 volgende werkingsgesprek op dinsdag namiddag 18 oktober 2022
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TE VER-
BETEREN

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

31 oktober

1 november

11 novemberAANDACHT

Michelle heeft soms het probleem dat haar sms'en niet aankomen.

David meldt dat er tijdens de vorige folder bedeling folders van Schelle tussen die van 

Niel zijn terecht gekomen. Nu we Schelle als extra klant hebben, moeten we hiervoor 

nog een goed systeem vinden en er allen goed opletten dat dit niet meer gebeurd.

David is blij dat de veiligheidsgordels in de grijz bus, Ford, gemaakt zijn

VRAAG

David zou graag meer mailingopdrachten doen, zoals brieven plooien


