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Beste journalist,
Beste redactie,

OC De Meerloop viert feest gedurende de hele maand november.

OC DE MEERLOOP VIERT VIJFTIENDE VERJAARDAG MET BREDE WAAIER
AAN ACTIVITEITEN OM TE ONTDEKKEN IN NOVEMBER.
Ontmoetingscentrum De Meerloop bestaat dit jaar vijftien jaar. Om op een laagdrempelige wijze kennis te
maken met een greep uit het gevarieerde activiteiten- en dienstenaanbod van Zorggroep Orion,
organiseert men in OC De Meerloop een extra brede waaier aan activiteiten. De hele maand november
kunnen deelnemers aan de hand van een spaarkaart op laagdrempelige wijze deelnemen aan het
gevarieerd aanbod . Er vallen zelfs prijsjes te verdienen met goedgevulde spaarkaarten voor enthousiaste
deelnemers.
15 JAAR LANG EEN LAAGREMPELIG AANSPREEKPUNT VOOR DE
TURNHOUTENAAR
OC De Meerloop bevindt zich op het recent heraangelegde Begijnhof in
Turnhout. Het is een vast begrip bij de actieve senioren van Turnhout. In de
cafetaria, en bij mooi weer op het stemmige terras, kunnen ze terecht voor
een drankje, een babbel of informatie. Bijvoorbeeld over thuisondersteunende
zorg of financiële ondersteuning voor zorgbehoevende mensen die zo lang
mogelijk zelfstandig thuis proberen te verblijven. Zorggroep Orion biedt in
OC De Meerloop, LDC Albert Van Dyck en binnenkort ook in het zuiden van
Turnhout in een gloednieuw dienstencentrum in de Schorvoortstraat allerlei
activiteiten en diensten aan in de buurt. Dit naast het klassiekje hapje en
drankje. Ontmoeting en het stimuleren van sociale contacten zijn belangrijke
pijlers.

STERKE VRIJWILLIGERSWERKING IN OC DE MEERLOOP
Meer dan 50 vrijwilligers o.l.v. een animator en een
centrumleider zetten zich in OC De Meerloop in om van
alle aangeboden activiteiten een succes te maken. Ze
organiseren mee, houden de cafetaria open, brengen
ideeën aan, helpen mee aan de sessies enz.... Zij worden
op deze vijftiende verjaardag extra in de bloemetjes gezet.
Ze worden uitgenodigd op een verjaardagsreceptie op
vrijdag 23 november om 15 uur.
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UITNODIGING PERS - VRIJDAG 23 NOVEMBER - 15 UUR
OC DE MEERLOOP - BEGIJNHOF 44 - TURNHOUT
Je vindt ons activiteitenoverzicht voor november in bijlage. Wil je ons
verjaardagsprogramma aankondigen aan de hand van een interview? Neem dan contact
met ons op. De pers is tevens hartelijk welkom op vrijdag 23 november voor een
sfeerreportage op de verjaardagsreceptie met de vrijwilligers van OC De Meerloop. Gelieve
je aanwezigheid te bevestigen via katrien.adriaens@zorggroep-orion.be .
Met dank voor de verspreiding van deze informatie.

Zorggroep Orion omvat woonzorgcentrum De Wending 1, woonzorgcentrum De Wending 2, de Groep
van Assistentiewoningen met een complex van 110 woningen en een gebouw met 22 assistentiewoningen
, lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck en ontmoetingscentrum De Meerloop. Binnenkort gaat er een
dienstencentrum in Turnhout-Zuid open. Er loopt tevens een traject voor de ontwikkeling van een
dienstencentrum en assistentiewoningen in de innovatieve stationsbuurt van Turnhout. Ruim 170
medewerkers en 220 vrijwilligers zetten zich samen in om integrale, kwalitatieve en mensgerichte zorgen dienstverlening te bieden. Zorggroep Orion hanteert 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. In alles wat we doen
staat de mensgerichte zorg centraal. We bieden onze klanten een volledig zorgparcours aan. Onze ambitie
bestaat er in om kwalitatieve integrale zorg te ontwikkelen in de regio.
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