Bereikbaarheid
Ons ontmoetingscentrum ligt midden
in het prachtige Begijnhof van
Turnhout. Deze locatie is verkeersluw.

Meer info? OC De Meerloop
Begijnhof 44
2300 Turnhout
tel. + 32 14 47 47 30
secretariaat@zorggroep-orion.be
www.zorggroep-orion.be
2018/03

Erkenningsnummer: CE 696/VZW 183
Riziv-nummer: 76069675
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Kom eens langs!

Ontmoetingscentrum
ONTMOETINGSCENTRUM
DE MEERLOOP

Ontmoetingscentrum De Meerloop (OC) is
gelegen in een gerenoveerde woning op
het mooie Begijnhof van Turnhout, op
loopafstand van de Grote Markt.
Het is een ontmoetingsplaats.

Ontmoetingscentrum
De Meerloop
In de gezellige cafetaria kan je elke middag
terecht. Je kan er de krant lezen, een
praatje maken, kaarten of een drankje
nuttigen aan democratische prijzen.
Op dinsdag- en vrijdagmiddag kan men er
ook warm eten aan een democratische
prijs.
Er zijn regelmatig informatieve, vormende
en recreatieve activiteiten. Men kan er ook
elke dag vrij gebruik maken van de
computers.

Team
CENTRUMLEIDER
JOCHEM BROSENS
ANIMATOR
MARTINE STRUYVEN
Zij worden ondersteund door een enthousiaste
ploeg VRIJWILLIGERS die zich elke dag inzetten om
ons uitgebreide aanbod aan diensten en activiteiten
mee te realiseren.
.

Diensten

Activiteiten

HULP EN DIENSTVERLENING
elke maandag tussen 13.30 uur en 14.30
uur en op afspraak

Er staan regelmatig activiteiten op het
programma die een zinvolle en aangename
dagbesteding bieden:

CAFETARIA
alle werkdagen van 13.30 tot 17 uur
elke zondag 14 tot 17 uur
gesloten op zaterdag en op feestdagen

Informatieve activiteiten over
bijvoorbeeld diabetes, geestelijke
gezondheid, dementie...
Recreatieve activiteiten zoals kaarten,
volksspelen, quiz, petanque, uitstapjes,
fotozoektocht, ...
Algemeen vormende activiteiten zoals
museabezoek, computerlessen, kookles,
taallessen...
Je kunt ook bij het ontmoetingscentrum
terecht om je te ontspannen. De cafetaria is
elke werkdag open van 13.30 tot 17 uur en
op zondag van 14 uur tot 17 uur. Ideaal om
rustig iets te komen drinken, een praatje te
maken, een gezelschapsspel te spelen, een
kaartje te leggen enz.
Je kan er elke dag verschillende kranten
lezen.
De uitgebreide
activiteitenkalender is
tweemaandelijks te
consulteren in het
magazine Binkenpost! , dat
gratis in de bus verspreid
wordt van elke Turnhoutse
60-plusser. Deze kun je
ook online lezen op
www.zorggroep-orion.be

RESTAURANT
elke dinsdag en vrijdag, van 11.30 tot 13 uur
van hetop
artikel komt hier te
menu Tekst
beschikbaar
staan. Tekst van het artikel komt
www.zorggroep-orion.be
hier te staan.
GRATIS COMPUTERGEBRUIK EN WII
elke werkdag

Weekselectie
MAANDAG
Kaarten
Breien
Tweewekelijks, afwisselend van 13.30 tot
17.00 uur
DINSDAG - WOENSDAG
Kaarten
Creacoffeetea
Tweewekelijks, afwisselend van 13.30 tot
17.00 uur
DONDERDAG
Kaarten van 13.30 tot 17.00 uur
Turnen van 9.30 tot 10.30 uur & van 10.30
tot 11.30 uur (elke 1e, 2e en 4e donderdag)
VRIJDAG
Naaiatelier van 13.30 tot 17.00 uur

