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Beste journalist,
Beste redactie,

ZORGGROEP ORION IN TURNHOUT ZET OP ZONDAG 18 MAART EEN
CULTUURROUTE OP HET PROGRAMMA TIJDENS DE OPENDEURDAG N.A.V. DE DAG
VAN DE ZORG.
Op zondag 18 maart, de Dag van de Zorg, zet Zorggroep Orion in Turnhout zijn deuren open. De site in de
Albert Van Dyckstraat heet iedereen welkom van 10 tot 17 uur. Naast de klassieke rondleiding in het
woonzorgcentrum in de namiddag is er een complete cultuurroute samengesteld. Het gaat om niet minder
dan 14 lopende kunst- en cultuurprojecten die tot doel hebben interactie te creëren met bewoners,
bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Mensgerichte zorg is de inspiratiebron tot deze initiatieven.

CULTUURBELEVING ALS VERTALING VAN MENSGERICHTE ZORG
Zorggroep Orion omvat woonzorgcentrum De Wending, de Groep van Assistentiewoningen, lokaal
dienstencentrum Albert Van Dyck en ontmoetingscentrum De Meerloop in Turnhout. “Wij hanteren een visie
op zorg met een integrale benadering waarbij onze bewoners en bezoekers op actieve en interactieve wijze de
kans krijgen om contact te houden met de wereld buiten het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen.
Elk initiatief in deze cultuurroute beantwoordt aan deze filosofie”, getuigt voorzitter Luc Op de Beeck.
De cultuurroute omvat o.m. muurschilderingen van huizengevels door Lieve Flour, het project "Poëzie & zorg"
waar dichterscollectief Collectief Dichterbij poëzie maakt met onze bewoners, zingen met ons geheugenkoor,
expositie van onze artiest-bewoonster Lisette Baelemans, streaming van theatervoorstellingen i.s.m. de
Warande, het project Appelzheimer rond kunst en dementie, en de vertoning van documentaires van de hand
van bewoner Tryphon Spaepen.
UITNODIGING PERS – CULTUURROUTE
ZONDAG 18 MAART OM 11 uur in WZC De Wending 1
U bent van harte welkom op zondag 18 maart om 11
uur om met ons deze cultuurroute te ontdekken.
Nadien praten we graag na tijdens het
aperitiefconcert van ons geheugenkoor. Afspraak in ’t
Kaffee van WZC De Wending, Albert Van Dyckstraat
18, 2300 Turnhout.
Gelieve uw komst te bevestigen of uw praktische
vragen te stellen aan Katrien Adriaens, adviseur
communicatie, 014 47 42 05 of GSM 0478 517801 of
katrien.adriaens@zorggroep-orion.be
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PRAKTISCHE INFO – CULTUURROUTE
1. Geheugenkoor Vrolijke Zangers - KAFFEE - 11 uur
2. Poëzie&Zorg, i.s.m. Collectief Dichterbij - KAFFEE - PM
3. Streaming theater, i.s.m. de Warande - KAFFEE - PM
4. Huizenwende, Lieve Flour - INKOMHAL
5. Zicht op Turnhout, René Van Eyndhoven - INKOMHAL
6. Appelzheimer - INKOMHAL
7. Fotocollage van 1 tot 100, Mieke Stymans - INKOMHAL
8. Documentaires, Tryphon Spaepen - VERBINDSINGSGANG
9. Expositie - Lisette Baelemans - VERBINDINGSGANG
10. Kunst in de maak en expo Jeanne Vervliet - LDC
11. Beeldhouwwerk in de steigers, Jef Malfait - LDC
12. Lesende, Christel Lechner - LDC
13. Turnhout in Beeld, met Jef Van Leeuw - NATUURGAARD
14. Sequence - Annouk Westerling & Winke Belsard –
NATUURGAARD

Zorggroep Orion koestert de ambitie om kwalitatieve integrale zorg te ontwikkelen
in de regio. In alles wat we doen staat de mensgerichte zorg centraal. We bieden
onze klanten een volledig zorgparcours aan. Zo vindt de zorgvrager via één
aanspreekpunt en op zijn maat zijn weg in alle zorgdomeinen: residentiële, semiresidentiële en niet residentiële zorg- en dienstverlening. Ruim 170 medewerkers en
200 vrijwilligers zetten zich samen in om integrale, kwalitatieve en mensgerichte
zorg- en dienstverlening te bieden.
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