Zorggroep Orion omvat
woonzorgcentrum De Wending, de
Groep van Assistentiewoningen,
lokaal dienstencentrum Albert Van
Dyck en ontmoetingscentrum De
Meerloop.
Ruim 170 medewerkers en 200
vrijwilligers zetten zich samen in
om integrale, kwalitatieve en
mensgerichte zorg- en
dienstverlening te bieden.
Zorggroep Orion gebruikt in zijn
werking de Planetree- methodiek.
Deze bouwt op drie
basiselementen: betere zorg, een
helende omgeving en een gezonde
organisatie. Lees er meer over op
www.planetree.nl.

Meer info? LDC Albert Van Dyck
Albert Van Dyckstraat 10
2300 Turnhout
tel. + 32 14 47 46 00
secretariaat@zorggroep-orion.be
www.zorggroep-orion.be
2018/03

Erkenningsnummer: CE 696/VZW 183
Riziv-nummer: 76069675
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Het dienstencentrum is vlot bereikbaar
met het openbaar vervoer. Als je er
toch niet geraakt omwille van mobiele
redenen, wordt er samen met jou naar
een oplossing gezocht.

226 355 5660 remmunsgnimenrednO – thcerkeilbup nav gniginereV WMCO – noirO peorggroZ - tuohnruT 0032 ,26 taartssmadA nekeD ,kceeB ed pO cuL :revegtiu ekjiledroowtnareV

Bereikbaarheid

Welkom in ons
restaurant
Welkom
in ons
restaurant

MAALTIJDEN IN LDC
ALBERT VAN DYCK

In het restaurant van LDC Albert Van Dyck
kun je elke dag komen eten tussen 12 en
13 uur. De deuren gaan open om 11.30
uur.

Sociaal tarief
Inwoners van Turnhout die recht hebben
op een verhoogde tegemoetkoming,
kunnen een sociaal tarief aanvragen.

Voor elk wat wils
Er wordt rekening gehouden met speciale
diëten. Deze kun je vooraf aanvragen. Het
maandmenu vind je steeds op
www.zorggroep-orion.be.
Er is o.a. keuze uit:
gewone maaltijden
zoutarme maaltijden
maag- en darmbesparende maaltijden
diabetes maaltijden

Praktisch
We ontvangen je graag in een aangename
sfeer aan een mooi gedekte tafel. Je bent
elke dag welkom tussen 11u30 en 13u00.
Reserveren hoeft niet .

Prijs

Tekst van het artikel komt hier te
staan. Tekst van het artikel komt
hier te staan.

Een maaltijd kost 7,5 euro. Dit is voor soep,
hoofdgerecht en nagerecht. Drank is 0,50
euro extra. Tafelwater is gratis.

Dit geeft recht op een korting van 1 euro
per maaltijd bij de levering van maaltijden
aan huis en/of bij het gebruiken van
maaltijden in de restaurants van
Zorggroep Orion.
Voor het aanvragen van je pasje of voor
meer info maak je best een afspraak bij
het Welzijnsonthaal via 014 47 11 00 of
info@welzijnsonthaal.be. Breng dan zeker
je identiteitskaart mee.

