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DIENSTENCHEQUESECTOR VOERT ACTIE OP  

DINSDAG 10/12/2019 EN DONDERDAG 12/12/2019 
 

De actie op 28/11 was een groot succes. Samen hebben we getoond dat we een gemeenschappelijk 

front kunnen vormen voor een eerlijke loonsverhoging. 

Hoewel de actie zeker een effect heeft gehad, moeten sommige werkgevers nog een duwtje krijgen. 

Daarom voeren we volgende week bij 2 verschillende werkgevers actie! 

We gaan eerst op bezoek bij Group Daenens in West-Vlaanderen. Enkele dagen daarna passeren we 

bij Trixxo in Limburg. Beiden zijn bij de grootste spelers in de sector, waardoor we zeker willen zijn 

dat ook zij onze boodschap luid en duidelijk horen! 

 

1. Praktisch - Dinsdag 10 december 

 

• We spreken af aan het station van Brugge tussen 9.30 en 10u. 

• Van daaruit brengen we een bezoek aan Group Daenens. Geen bussen deze keer, wel een 

gezellige wandeling! 

• Na ons ‘bedrijfsbezoek’ ronden we af. 

• De verzamelplaats is voor het station, dus vlot bereikbaar met de trein. 

• We betalen voor alle deelnemers een stakersvergoeding en je reisonkosten terug, dus 

vergeet zeker niet om je ticket (achteraf) te bezorgen aan je secretariaat en ter plekke de 

aanwezigheidslijst te ondertekenen! Lunch en koffie zullen ter plaatse verkrijgbaar zijn. 

 

2. Praktisch - Donderdag 12 december 

 

• We zien elkaar in Hoeselt, bij Trixxo tegen 11u. 

• Er zijn bussen voorzien die ons van het station van Hasselt naar Hoeselt zullen brengen. 

• Ook is er een bus voorzien aan het station van Brussel-Noord. Vertrek daar is gepland om 

8u30. 

• Omstreeks 13u ronden we af. 

• Ook voor deze actie betalen we voor alle deelnemers een stakersvergoeding en de 

reisonkosten terug! Vergeet je treinticket niet aan ons te bezorgen en teken ter plekke de 

aanwezigheidslijst. Lunch en koffie zijn ter plaatse beschikbaar. 

 

Actie Brugge 10/12: ten laatste op 9/12 bevestigen bij je bestendig secretaris. 

Actie Hoeselt 12/12: ten laatste op 10/12 bevestigen bij je bestendig secretaris. 

 


