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.
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
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Bereikbaarheid

Restaurantbus

SOCIAAL EN CULINAIR

Vind je het een hele opdracht om thuis
warm te koken? Of hou je er gewoon niet
van om alleen te eten? Dan kun je terecht
in het restaurant in dienstencentrum
Albert Van Dyck. Als je er zelf niet geraakt,
kan je een plaats in de restaurantbus
reserveren.

Restaurantbus
Als Turnhoutse 75-plusser kan je een
beroep doen op de restaurantbus. Je
wordt thuis opgehaald om in het
restaurant van het dienstencentrum te
gaan eten. De bus brengt je nadien terug
naar huis. De restaurantbus werkt met
vrijwilligers en rijdt op maandag en
vrijdag.

Praktisch
Je betaalt 8 euro aan de chauffeur.
inbegrepen zijn de maaltijd -soep,
hoofdgerecht, dessert en tafelwater - plus
de rit heen en terug.. De restaurantbus rijdt
op maandag- en vrijdagnamiddag (niet op
feestdagen). Een plaats in de bus reserveer
je ten laatste twee werkdagen op voorhand.
Tekst van het artikel komt hier te
staan. Tekst van het artikel komt
hier te staan.

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

Zelf rijden?
De chauffeurs van de restaurantbus zijn
vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd om met
het busje te rijden of kent u iemand die dit
wil doen? Extra chauffeurs zijn altijd
welkom! De chauffeurs genieten bij elke rit
van een gratis maaltijd in het
seniorenrestaurant.

