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STAGES

 

PLANTEARBEIDS
WERKING

de zij-ingang kan je voorlopig niet gebruiken. Er liggen stenen los en de reling is niet 

meer stabiel. Dit wordt gerepareerd in het voorjaar. Er hangen linten zodat het 

duidelijk is dat je deze ingang niet mag gebruiken.

de borden, bestek, glazen en tassen gaan voor een deel verhuizen naar de nieuwe 

keuken boven. De zwarte tafel in de grote eetruimte gaat leeg gemaakt worden en je 

gaat het keukengerei in de nieuwe keuken vinden. Er blijven ook nog borden en 

bestek beneden staan in de onthaalruimte.  Er wordt gevraagd om de kasten 

beneden in de onthaalruimte terug te ordenen en om in de keuken boven ook picto's 

te hangen op de kasten.

De vaatwasser boven in de nieuwe keuken is terug in gebruik. Als er op je agenda 

staat om de vaatwassers leeg te maken, is dit zowel de vaatwasser beneden in de 

onthaalruimte als de vaatwasser boven in de keuken.

Sinterklaas is geweest. Iedereen krijgt een zakje cadeau. Je mag de begeleiding er 

zeker aan herinneren als je je zakje nog niet hebt gekregen.

www.actiovzw.be is online. Dit is onze nieuwe website. Maar hij is nog niet volledig af. 

Je zal zien dat nog niet alle foto's en pagina's klaar zijn. Je kan al wel eens een kijkje 

gaan nemen. De Login-link werkt nog niet. Later, we schatten eind januari/februari ga 

je kunnen inloggen met je persoonlijke gegevens. Als je bent ingelogd, ga je op de 

website de sluitingsdagen, clubhuisactiviteiten, verlofaanvragen en verslagen van 

vergaderingen vinden. Dit gaat niet openbaar op de website staan, maar enkel 

toegankelijk voor actio cliënten en begeleiding.

Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt in het soepatelier

 

 

KERSTVAKANTIE

 
Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt bij Braxgata

Zoë en Julie zijn de huidige stagiaires.

Zoë begeleidt het soepatelier, Soetewey en clubhuis.

Julie begeleidt de arbeidswerking

Tijdens de kerstvakantie wordt er wel gewerkt bij de Soetewey
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10 januari starten we met de folders van open vld in Niel te bussen.

17 januari starten we met de folders Niel echo te bussen in Niel.

BUSSEN

 

CLUBHUIS
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De activiteitenlijst staat open voor januari, je kan je vanaf nu inschrijven.

 

Door de nieuwe planning kan het zijn dat je iets meer verward bent, we houden 

hier rekening met. Daarom sturen we een herinneringsberichtje bij 

clubhuisactiviteiten waarbij je aan bepaalde zaken moet denken: bv. het 

meenemen van het covid safe ticket. Dit gaan we niet blijven doen.

 

Als je je 3de vaccin hebt gekregen en je hebt een papieren covid safe ticket, moet je 

14 dagen na het 3de vaccing je covid safe ticket terug aanvragen. 

Anne-Mie vraagt of er nieuwe opdrachten komen. Nu is er een nieuwe opdracht van de 
stad Antwerpen om jetons in zakjes te stoppen. Ze wilt meer afwisselende taken.

 
 Mannuella en David vragen of er wasmandjes kunnen komen in de toiletten waar roze 
doekjes liggen

VRAAG

Algemeen vond iedereen het een goede reflectieweek. De activiteiten die genoemd worden 
zijn het zwemmen in het nieuwe zwembad 't Groot Schijn, kerstkaartjes maken, de lekker 
kerstbrunch (goed dat die was opgesplitst in 2 ruimtes), daguitstap winkelen + UGC in 
Antwerpen, het maken van verzorgingsproducten vindt Michaël K. ook een echte aanrader.

 
Aksel vindt de sfeer goed, de afwisselende taken en komt graag naar Actio

 
Anne-Mie heeft graag sociaal contact, vindt het fijn om naar de Soetewey te gaan en is 
tevreden over haar weekschema

 
Manuella en Michaël K vinden alles goed

 
David is blij met de nieuwe stagiaires en vond de mailing van Kontich een aangename 
opdracht. Algemeen wordt bevestigd dat mailingopdrachten leuke opdrachten zijn. En hij is 
ook blij met de nieuwe stagiaires

POSITIEF
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TE VER-
BETEREN

 

 

HHet volgende werkingsgesprek is dinsdag namiddag 18 januari

Aksel vindt het jammer dat de stagiaire Assia gestopt is

 

Anne-Mie en David hadden het moeilijk met de verandering van de 

mondmaskerregels. Ondertussen zijn ze het weer gewoon. iedereen mag even 

buiten gaan om het mondmasker af te zetten als je hier nood aan hebt.

Wie nog vakantie wilt nemen in de kerstvakantie, vragen we om zo snel mogelijk je 
verlofaanvraag in te dienen.

 
Actio is gesloten : 24 december, 31 december en 3 januari. Je vindt de sluitingsdagen op de 
computer in de inkomhal en er liggen papieren met de sluitingsdagen in de onthaalruimte en 
eetruimte. Je mag een papier mee naar huis nemen. Als je het laatste papier neemt, vraag je aan 
de begeleiding om dit te kopiëren.

AANDACHT


