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Groep van Assistentiewoningen Zorggroep Orion
Albert Van Dyckstraat 10/37
2300 Turnhout
T 014 47 46 00 (algemeen)
T 014 47 47 12 (sociale dienst)
Erkenningsnummer: CE 1417
www.zorggroep-orion.be

Sociale dienst assistentiewoningen
Op de gelijkvloerse verdieping van
assistentiewoningen 1 (Albert Van Dyckstraat 10)
vindt u de sociale dienst met de woonassistent
Anita Dom - T 014 47 47 12
E anita.dom@zorggroep-orion.be
Bij afwezigheid van de woonassistent wendt u zich
tijdens de kantooruren best tot het onthaal van WZC
De Wending 1.
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Groep van assistentiewoningen
De assistentiewoningen Albert Van Dyck bevinden zich in de
Albert Van Dyckstraat in Turnhout en overkoepelen twee
afzonderlijke gebouwen. De Groep van assistentiewoningen 1 ligt
in de Albert Van Dyckstraat 10 en sluit aan bij het lokaal
dienstencentrum en WZC De Wending 1. De Groep van
assistentiewoningen 2 is gevestigd in de Albert Van Dyckstraat 37
en leunt aan bij WZC De Wending 2. De Groep van
assistentiewoningen maakt deel uit van Zorggroep Orion. De
Groep Van Assistentiewoningen is erkend onder het nummer
CE1417. Om erkend te worden, moet een groep van
assistentiewoningen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Die
staan in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en in hoofdstuk
III en bijlage XVI van het besluit van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009.
ADMINISTRATIEVE ZETEL:
Zorggroep Orion
Albert Van Dyckstraat 18
2300 Turnhout
T 014 47 46 00
Zorggroep Orion staat voor een aanbod van mensgerichte,
kwalitatieve, geïntegreerde en integrale zorg door een
financieel gezonde organisatie tegen een correcte prijs.
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Welkom
in uw nieuwe woonst
Van harte welkom in de assistentiewoningen van Zorggroep
Orion, uw nieuwe thuis. We hopen dat u zich hier snel thuis
voelt en geniet van uw nieuwe woning.
Ouder worden is een mooi geschenk. Het gaat soms gepaard
met wat ongemakken. Bij ons komt u terecht in een
aangename woonomgeving in een huiselijke sfeer. Je leest in
deze brochure heel wat praktische informatie en handige
weetjes over het reilen en zeilen , wat we belangrijk vinden,
welke onze waarden en normen zijn. Onze medewerkers
hechten veel belang aan een professionele en warme
werking.
Verder bevat deze brochure heel wat praktische
informatie. Uiteraard luisteren wij graag naar uw vragen.
Namens de Raad van Beheer, de directie van de Groep van
Assistentiewoningen en alle medewerkers,

Luc Op de Beeck
voorzitter Zorggroep Orion
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Zorg- en dienstverlening
De bewoners die verblijven in de assistentiewoningen kunnen
rekenen op ondersteuning voor zorg en wonen. Vandaag
biedt Zorggroep Orion een ondersteuningspakket aan dat
hoofdzakelijk gericht is op acute zorg.
Crisiszorg
In uw assistentiewoning bevindt zich een oproepsysteem
waar u gebruik kan van maken indien u dringend hulp nodig
hebt. U vindt er één in de slaapkamer en in de badkamer. Dit
oproepsysteem is eenvoudig te bedienen: u drukt op de bel of
trekt aan het touwtje. Hierdoor activeert u het
oproepsysteem. Het zorgpersoneel van woonzorgcentrum de
Wending wordt hierdoor verwittigd en zal de oproep
beantwoorden door ter plaatse te komen. Het zorgpersoneel
van woonzorgcentrum de Wending zal de situatie inschatten
en de eerste zorgen toedienen. Zij verwittigen indien nodig de
nooddiensten, huisarts of familieleden.
Overbruggingszorg
Overbruggingszorg sluit aan op crisiszorg. Deze wordt
gedurende een korte periode verleend in afwachting dat de
zorg wordt verleend die de bewoner zelf gekozen heeft.
Zorggroep Orion neemt de organisatie van
overbruggingszorg op en sloot hiervoor
samenwerkingsovereenkomsten af met verschillende partners
in de thuiszorg. De vragen voor overbruggingszorg gaan
steeds via de woonassistent. Zij legt hiervoor de nodige
contacten met de partners in de thuiszorg.
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Maaltijden
Aan de bewoners van de assistentiewoningen wordt
dagelijks de mogelijkheid geboden om een warme
maaltijd te gebruiken. Deze maaltijden worden
opgediend in het restaurant van het lokaal
dienstencentrum Albert Van Dyck. Daarnaast kan de
bewoner eveneens gebruik maken van de
service "maaltijden aan huis" U kan hiervoor informatie
inwinnen op onze website www.zorggroep-orion.be .
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Thuiszorgdiensten
Indien u verblijft in een assistentiewoning staat het u vrij om
gebruik te maken van alle bestaande thuiszorgdiensten. De
bewoners worden geacht deze vormen van zorgverlening zelf
te organiseren. Indien u dit zelf niet kan, dan kan u steeds een
beroep doen op de woonassistent. De woonassistent zoekt
dan samen met u naar de gepaste vorm van zorg- of
dienstverlening en doet een doorverwijzing naar de juiste
instanties.
Zorggroep Orion biedt eveneens thuiszorgdiensten aan zoals
maaltijden aan huis, boodschappendienst door vrijwilligers,
vervoer in samenwerking met de minder mobielen centrale
van het OCMW,.. Voor meer informatie over deze
thuiszorgdiensten kan u steeds contact opnemen met de
medewerkers van het lokaal dienstencentrum.

9
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Algemene informatie
over uw woonst
Groep van assistentiewoningen Albert Van Dyckstraat 10
De assistentiewoningen in de Albert Van Dyckstraat 10 werden
gebouwd in 1982. Ze sluiten naadloos aan op het
dienstencentrum en woonzorgcentrum De Wending.
Algemeen
Op het gelijkvloers bevinden zich 17 assistentiewoningen. De
overige assistentiewoningen bevinden zich op de verschillende
verdiepingen die toegankelijk zijn via 3 liften.
Op de benedenverdieping bevindt zich eveneens het lokaal
dienstencentrum met onder andere een restaurant en cafetaria.
Het dienstencentrum is publiek toegankelijk wat dus ook betekent
dat u als bewoner van de assistentiewoningen gebruik kan maken
van alle faciliteiten van het dienstencentrum dat ook openstaat
voor niet-bewoners.
Het lokaal dienstencentrum en de assistentiewoningen bevinden
zich in één gebouw maar zijn apart toegankelijk. De toegang van
de assistentiewoningen is afgesloten met een automatische
schuifdeur. U kan deze openen met een sleutel die u wordt
overhandigd bij de ondertekening van de opnameovereenkomst.
Bezoekers van de assistentiewoningen kunnen zich aanmelden
via de parlefoon. De deur openen voor onbekenden wordt
afgeraden.

Onthaalbrochure nieuwe bewoners GAW

11

In de inkomhal bevinden zich eveneens de persoonlijke
brievenbussen. Brieven die u zelf wenst te versturen kan u
deponeren in de rode brievenbus die zich bevindt aan de bushalte
in de Albert Van Dyckstraat.
Op het gelijkvloers bevinden zich verder de bibliotheek van het
dienstencentrum. Kranten liggen ter inzage en zijn eigendom van
de zorggroep.
Een eigen wasmachine of droogkast is omwille van
veiligheidsmaatregelen niet toegestaan. U kan alle dagen gebruik
maken van de wasserette op de eerste verdieping. Voor de
aankoop van wasproducten en jetons voor de wasmachine of
droogkast kan u op maandag, woensdag of vrijdag tussen 09 en 10
uur terecht in het lokaal naast de wasserette.
Verder is er een gemeenschappelijke badkamer ter beschikking.
Hier kan u een ligbad nemen eventueel met ondersteuning van
thuiszorgdiensten. Rolstoelgebruikers kunnen eveneens in deze
badkamer gebruik maken van een aangepaste doucheruimte
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Indeling van de assistentiewoning
De woning bestaat uit een woonkamer met ingebouwde keuken,
één slaapkamer en een badkamer. In de hal bevindt zich een
ingemaakte kast. De keukens werden recent vernieuwd en zijn
ingericht met dampkap, een elektrisch kookvuur, combi-oven en
een koelkast. In de badkamer bevinden zich een lavabo, toilet en
douche. In de woonkamer zijn er naast voldoende stopcontacten
aansluitingen voorzien voor kabeldistributie, telefoon of internet.
Het staat de bewoner van de assistentiewoningen vrij om zelf een
keuze te maken in het aanbod van telefonie, digitale televisie
en/of internet. Om de veiligheid te garanderen werden
rookdetectoren geplaatst in woon- en slaapkamer en een
oproepsysteem in slaapkamer en badkamer. Roken is enkel
toegestaan in de woning zelf en niet in de gemeenschappelijke
delen van het complex.
Schilderen, behangen en vloerbekleding
U richt uw nieuwe verblijfplaats in zoals u het verkiest. De
originele nipolanvloer mag u echter niet verwijderen. Voltapijt of
een andere vloerbekleding mag geplaatst worden maar mag niet
vastgelegd worden. De badkamer werd met vinyl-papier
behangen en is gemakkelijk overschilderbaar. U mag zelf de muur
in de gang aan uw voordeur personaliseren en gebruik maken van
het voorziene ophangsysteem. In de gang is boren of nagelen niet
toegestaan. Na het verlaten van de assistentiewoning moet alles
in originele staat achtergelaten worden.
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Algemene informatie
over uw woonst
Groep van assistentiewoningen Albert Van Dyckstraat 37
De groep van assistentiewoningen 2 in de Albert Van
Dyckstraat 37 werden gebouwd in 1995 en omvatten 22
woningen die aansluiten bij woonzorgcentrum De Wending 2.
Algemeen
Via de inkomhal komt u in de gang van het gelijkvloers waar
zich 11 woningen bevinden. Er zijn nog eens 11
assistentiewoningen op de eerste verdieping.
Naast de lift kan u een kleine wasserette terugvinden. Een eigen
wasmachine of droogkast is omwille van
veiligheidsmaatregelen niet toegestaan. U kan alle dagen
gebruik maken van deze wasserette .Voor de aankoop van
wasproducten en jetons voor de wasmachine of droogkast kan
u op maandag, woensdag of vrijdag tussen 09 en 10 uur terecht
in het lokaal naast de wasserette in de assistentiewoningen van
Albert Van Dyckstraat 10.
Op het gelijkvloers kan u kranten terugvinden. Deze kranten zijn
ter inzage en zijn eigendom van de zorggroep.
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Indeling van de assistentiewoning
De woning bestaat uit een woonkamer met ingebouwde keuken,
een bergruimte, één slaapkamer en een badkamer. De keukens
zijn ingericht met dampkap, een elektrisch kookvuur en een
koelkast. In de badkamer bevinden zich een lavabo, toilet en
douche. In de woonkamer zijn er naast voldoende stopcontacten
aansluitingen voorzien voor kabeldistributie waarbij u zelf de
leverancier kiest en contacteert wat telefoon, tv of internet
betreft. Om de veiligheid te garanderen werden rookdetectoren
geplaatst en een oproepsysteem. Roken is enkel toegestaan in de
woning zelf en niet in de gemeenschappelijke delen van het
complex. Schilderijen en foto’s mogen enkel opgehangen worden
aan de ophangrails.
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Tarieven
Dagprijs
De dagprijs van de assistentiewoning bedraagt 23,68 euro. De
dagprijs wordt ieder jaar op 01 januari geïndexeerd. U wordt hiervan
30 dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht.
Energievoorschot
De kosten voor elektriciteit en gas zijn ten laste van de bewoners en
worden ieder jaar berekend op basis van de individuele
meterstanden. Het energievoorschot bedraagt 51,36 euro per
maand. Het energievoorschot wordt eveneens ieder jaar op 01
januari geïndexeerd.
Huur garage
Bewoners die een garage huren betalen een huurprijs van 37 euro
per maand. De toepassing van de index is afhankelijk van de
startdatum van het huurcontract.
Wasserette
Voor het gebruik van de wasmachine en droogkast kan u waspoeder
en jetons aankopen
- Wasmachine: 2,25 euro (wasmiddel inbegrepen)
- Droogkast: 0,50 euro
- Strijkrol: 0,50 euro
- Wasverzachter en bleekmiddel: 0,25 euro
Sleutels
Bijmaken van sleutels : 25 euro per sleutel
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Praktische informatie
Gordijnen en overgordijnen
Gordijnen en overgordijnen dienen brandvertragend te zijn.
Glasgordijnen moeten voldoen aan volgende kenmerken: 100%
Trevira CS met M-1 attest of volgens DIN4102-B1 normen.
Overgordijnen moeten voldoen aan volgende kenmerken Trevira CS
garens_NEN 1722 DIN-NF-M1-BS.
Onderhoud
U staat zelf in voor het onderhoud van uw assistentiewoning. U kan
hiervoor een beroep doen op poetsdiensten van mutualiteiten of
dienstenchequebedrijven. De liften, gangen en gemeenschappelijke
ruimten worden onderhouden door medewerkers van de zorggroep.
De buitenkant van de ramen van uw woning worden 4 maal per jaar
gereinigd door een schoonmaakbedrijf. U wordt hiervan op
voorhand op de hoogte gebracht zodat u deze mensen toegang kan
verlenen tot uw woning.
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Verhuis
Voor de verhuis van grote stukken kan u gebruik maken van
toegangsdeuren op de verschillende verdiepingen die enkel
bereikbaar zijn met een ladderlift. Er mag voor de verhuis geen
gebruik gemaakt worden van de terrassen met balkons.
Afval
U kan uw huisvuil deponeren in de bergruimtes. Van daar uit zal het
huisvuil naar de gemeenschappelijke container gebracht worden
door de medewerkers van de zorggroep. U kan enkel huisvuil
deponeren en geen groot afval. Meer informatie over het sorteren
van afval verkrijgt u wanneer u bij ons komt wonen.

Technisch defect?
Zorggroep Orion is verantwoordelijk voor de herstellingen en zaken
vermeld op de inventarislijst. Voor herstellingen die niet eigen zijn
aan de assistentiewoning zelf kan Zorggroep Orion niet
aangesproken worden. Het is dus best om hiervoor zelf een vakman
te contacteren. Mocht u twijfels hebben, contacteer dan best de
woonassistent Anita Dom.
Aanvragen voor herstellingen moet u noteren in de werkagenda.
Deze bevindt zich aan het gesprekslokaal bij de liften op de
gelijkvloerse vedieping. Technici van Zorggroep Orion zullen dan de
herstelling uitvoeren. Bij dringende zaken en alle andere vragen kan
u zich wenden tot de woonassistent.
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Veiligheid
De veiligheid wordt gegarandeerd door de automatische
schuifdeuren. Als resident beschikt u over een sleutel zodat u vrij in
en uit kan gaan. Huisdieren zijn onder geen enkel beding toegelaten.
Als u televisie kijkt of bezoek ontvangt, gelieve dan rekening te
houden met uw buren en op het lawaai te letten en de stilte te
respecteren tussen 22 en 6 uur.
Bij brand
Door de diensten van Zorggroep Orion worden evacuatieoefeningen
georganiseerd. Elke resident krijgt beschikking over de richtlijnen die
moeten gevolgd worden bij een eventuele brand of ramp. Een
situatieschets met vluchtplan naar de mogelijke nooduitgangen
wordt eveneens ter beschikking gesteld.
Nieuwe bewoners mogen enkel nog een televisie met flatscreen
meebrengen, TV's met beeldbuis worden niet toegelaten. Andere
elektrische apparaten dienen in goede staat te zijn en voorzien een
CE sticker. Defecten of beschadigingen aan snoeren, stekkers,
stopcontacten en dergelijke moeten zo snel mogelijk hersteld
worden. Er mag gerookt worden in de individuele assistentiewoning.
De voordeur moet dan wel gesloten blijven om rookhinder in de
gangen te vermijden. Er mag niet gerookt worden in bed.
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Toegang tot het gebouw
Het is verboden om onbekenden toegang te verschaffen tot het
gebouw.

Goed op de hoogte
Gebruikersraad
Er is een gebruikersraad samengesteld. Deze raad bestaat uit
afgevaardigde bewoners van elke verdieping en zij vergaderen
viermaal per jaar. Aan deze bewoners kan u eveneens
voorstellen of opmerkingen doorgeven zodat ze kunnen
besproken worden op de gebruikersraad. Het spreekt voor zich
dat er op deze gebruikersraad enkel onderwerpen van algemeen
belang besproken kunnen worden en geen individuele dossiers.
Een overzicht van de leden van de gebruikersraad is terug te
vinden op de infoborden, alsook het verslag van de
gebruikersraad.
Klachtenprocedure
Als u een klacht of een suggestie heeft over het wonen in de
assistentiewoningen, dan kan u een meldingsformulier indienen.
Deze formulieren zijn vrij beschikbaar en terug te vinden aan de
kantoren op het gelijkvloers.
Nieuwsbrief
Zes maal per jaar verschijnt Zo Gezegd, een huiskrant voor
bewoners van de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum.
In deze nieuwsbrief is heel wat informatie terug te vinden over
het reilen en zeilen van de assistentiewoningen.
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Opnameovereenkomst en interne afsprakennota
Wanneer u in de assistentiewoningen komt wonen ontvangt u
twee belangrijke documenten. In eerste instantie zal u een
opnameovereenkomst kunnen ondertekenen waarin u
informatie terugvindt over de financiële voorwaarden, de
opzegtermijnen en een eventuele verhuis naar een
woonzorgcentrum. De afsprakennota is het huishoudelijk
reglement waar u afspraken kan terugvinden over het wonen,
klachten en suggesties, gebruikersraad, …
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Lokaal dienstencentrum
Dienstverlening binnen
handbereik
Onze campus biedt heel wat voorzieningen voor senioren aan.
Bewoners van de assistentiewoningen kunnen vlakbij hun deur
genieten van een boeiend aanbod aan diensten en activiteiten.
Op de beneden verdieping van groep van assistentiewoningen 1 is
het Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck gelegen. Dit heeft als
opdracht om mensen in de thuissituatie te ondersteunen. Het
organiseert, vormende, informatieve en recreatieve activiteiten en is
toegankelijk voor alle inwoners van Turnhout. Dus niet enkel voor de
bewoners van de assistentiewoningen. U kan steeds vrijblijvend
deelnemen aan de aangeboden activiteiten. Het is erkend door het
Vlaams Agentschap zorg en gezondheid onder het nummer LDC CE
1496.
In het dienstencentrum kan u o.a. terecht met al uw vragen over
thuiszorgondersteuning, restaurant, maaltijden aan huis, cafetaria,
fitness, computerhoek, pedicure en bibliotheek.
In de Binkenpost!, het gratis seniorenmagazine van Turnhout, zit een
gedetailleerde activiteitenkalender.
De cafetaria is dagelijks geopend van 13.30 tot 17 uur. Het restaurant
is dagelijks open van 11.30 tot 13 uur. Mits betaling van 7,5 euro kan u
een dagschotel gebruiken bestaande uit soep, hoofdgerecht, dessert
en gratis tafelwater. Bewoners van GAW krijgen een korting van 0,50
euro per maaltijd op vertoon van hun restaurantpas. Een drankje kost
0,50 euro. Er geldt ook een sociaal tarief voor maaltijden. Wie
hiervoor in aanmerking komt, krijgt nog een extra korting van 1 euro.
Men maakt best een afspraak bij het Welzijnsonthaal (Albert Van
Dyckstraat 20 te Turnhout) om dit in orde te brengen.
(www.ocmwturnhout.be)
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Zorggroep Orion
tot uw dienst
Een hecht team van op elkaar ingespeelde medewerkers met elk
hun eigen specialiteiten, draagt bij aan een
geslaagde dienstverlening.
Algemeen directeur
De directeur zorgt dat de hele werking gedragen wordt door een
team dat optimaal op elkaar inspeelt. Hij tekent daarvoor een
beleid uit, overlegt met het bestuur en coördineert de
verschillende diensten. Bewoners en familieleden kunnen bij hem
terecht, liefst na telefonische afspraak of via een seintje aan één
van de medewerkers.
Bart Michielsen
Algemeen directeur
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 00
E bart.michielsen@zorggroep-orion.be
Sociale dienst of woonassistent
De sociale dienst ontvangt de (kandidaat-)bewoner en/of familie.
Zij geven al de nodige informatie over de opnamecriteria en de
financiële aspecten. De sociale dienst is eveneens beschikbaar
voor persoonlijke gesprekken met bewoners en familieleden.
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WOONASSISTENT
Anita Dom
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 47 12
E anita.dom@zorggroep-orion.be
Afwezig op woensdag

Anita Goos
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 08
E anita.goos@zorggroep-orion.be
Afwezig op woensdag
Facilitaire dienst (onderhoud en logistiek)
Deze dienst staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van
de gemeenschappelijke delen in de gebouwen . Hiervoor wordt
beroep gedaan op eigen personeel onder leiding van Ann
Bosch.
Ann Bosch
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 03
E ann.bosch@zorggroep-orion.be
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Administratie
De administratie zorgt voor het opstellen van de rekeningen,
geeft inlichtingen over de facturatie (medicatie, dagprijs),...
Kim Janssen
Verantwoordelijke administratie
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 42 07
E secretariaat@zorggroep-orion.be
Petra Van Limpt
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 00
E secretariaat@zorggroep-orion.be

Liesbet Vos
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 00
E secretariaat@zorggroep-orion.be

Marie-Josée Willemse
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 00
E secretariaat@zorggroep-orion.be

Marjan Hendrickx
Albert Van Dyckstraat 18
T 014 47 46 00
E secretariaat@zorggroep-orion.be
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Nuttige informatie
Praktisch en concreet
Een verhuizing brengt heel wat met zich mee. Het is verboden te
verhuizen via de balkons, het kan wel via de verdiepingen boven de
hoofdingang of achteraan het gebouw (kant van de ring). Onderstaand
vindt u een handig overzicht van wat u zeker niet mag vergeten én alle
contactgegevens Zorggroep Orion.
Te verwittigen bij verhuizing
* Energieleveranciers
* Pidpa
* Campus Blairon, dienst burgerzaken
* Diensten die rente uitbetalen
* Buitenlandse pensioendiensten
* Diensten die u een uitkering geven
* Diensten gezins- en bejaardenzorg
* Verzekeringsmaatschappijen
* Tijdschriften/dagblad abonnementen
* Verenigingen waar u lid van bent

* Vakbond
* Leningmaatschappijen
* Bpost
* Bibliotheek
* Mutualiteit
* Vrienden/familie
* Telefoonmaatschappij
* Bankinstelling
* ...

Belasting- en pensioendienst hoeft u zelf niet te verwittigen.
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Nuttige telefoonnummers
Algemeen telefoonnummer Zorggroep Orion
T 014 47 46 00
Directeur woonzorgcentrum
Telefonisch te bereiken na afspraak
op het algemeen telefoonnummer
E secretariaat@zorggroep-orion.be
Sociale dienst
Anita Goos
T 014 47 46 08
(afwezig op woensdag)
E anita.goos@zorggroep-orion.be
Anita Dom - WOONASSISTENT
T 014 47 47 12
E anita.dom@zorggroep-orion.be
Administratie
Marjan Hendrickx
Liesbet Vos
Marie-Josée Willemse
Petra Van Limpt
T 014 47 46 07
E secretariaat@zorggroep-orion.be
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Mijn notities

Verantwoordelijke uitgever
Luc Op de Beeck
Deken Adamsstraat 62
2300 Turnhout
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