Bereikbaarheid
Het dienstencentrum is vlot bereikbaar
met het openbaar vervoer. De dichtste
bushalte is deze op 'Turnhout kruispunt Schorvoort', op de Oude Dijk.

Schorvoortstraat 53
2300 Turnhout
tel. 014 28 40 72
alien.verdick@zorggroep-orion.be
julie.vanhoeck@zorggroep-orion.be
www.zorggroep-orion.be/deschoor
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Kom eens langs!

De Schoor
LOKAAL DIENSTENCENTRUM

Lokaal dienstencentrum
De Schoor
De Schoor is een plek waar veel te beleven
valt, maar waar je ook gewoon kan ‘zijn’.
Je kan er in het café een tas koffie drinken,
de krant lezen en elkaar ontmoeten.
Op maandag-en donderdagmiddag kan je
aanschuiven voor een warme maaltijd
Je kan er deelnemen aan informatieve,
vormende en recreatieve activiteiten.
Bij zorg- en welzijnsvragen zoeken de
medewerkers samen met jou naar
antwoorden.

Team

Diensten

Activiteiten

OPENINGSUREN DE SCHOOR
Maandag en donderdag van 9 tot 17 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12
uur en van 13.30 tot 17 uur

In De Schoor kan je deelnemen aan een
brede waaier van activiteiten.

Elke voormiddag is er een medewerker van
De Schoor aanwezig waarbij je terecht kan
met jouw vragen.

OPENINGSUREN CAFE
Tekst
het artikel komt hier te
maandag
envan
donderdag:
staan.
Tekst
van het artikel komt
van 11.30 tot 17 uur
hierwoensdag,
te staan. vrijdag en zaterdag:
Dinsdag,
van 13.30 tot 17 uur

MAALTIJDEN
CENTRUMLEIDER
ALIEN VERDICK
MEDEWERKER
DIENSTENCENTRUM
JULIE VAN HOECK

Zij worden ondersteund door een enthousiaste
ploeg van VRIJWILLIGERS die zich elke dag inzet
om ons uitgebreide aanbod aan diensten en
activiteiten mee te realiseren.
Heb je interesse in vrijwilligerwerk? Neem
contact op met Erica Baeck 0474 94 54 58
erica.baeck@zorggroep-orion.be
.

Warme maaltijden worden op maandag en
donderdag om 12 uur geserveerd in het
café. Vanaf 11.30 uur ben je welkom. Na de
maaltijd kan je tot 17 uur vertoeven in ons
café.
Inschrijven kan door langs te komen of te
bellen naar
014 28 43 26 (Julie Van Hoeck). Dit steeds
3 dagen voo raf, dus uiterlijk op maandag
voor donderdag en uiterlijk op donderdag
voor de maandag
DOUCHE
De Schoor beschikt over een
(rolstoeltoegankelijke) douche waarvan je
gebruik kan maken voor één euro.
Reserveren kan door te bellen, mailen, of
binnen te springen.

Informatieve activiteiten rond
gezondheid, zorgaanbod,…
Recreatieve activiteiten: wandelingen,
kaart- en spelnamiddagen, …
Algemeen vormende activiteiten:
lessenreekse, van Digidak,
infomomenten, ...
De uitgebreide activiteitenkalender is
online te vinden op www.zorggroeporion.be/activiteiten en tweemaandelijks
te consulteren in het magazine ZIN, dat
gratis in de bus verspreid wordt van elke
Turnhoutenaar. Deze is ook online
beschikbaar op www.zorggroeporion.be

