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 180 medewerkers en 220
vrijwilligers zetten zich samen in
om integrale, kwalitatieve en
mensgerichte zorg- en
dienstverlening te bieden.

Meer info? LDC Albert Van Dyck
Albert Van Dyckstraat 10
2300 Turnhout
tel. + 32 14 28 40 70
secretariaat@zorggroep-orion.be
www.zorggroep-orion.be
2019/02

Erkenningsnummer: CE 696/VZW 183
Riziv-nummer: 76069675
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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
Een maaltijd kost 7,5 euro. Dit is voor soep,
hoofdgerecht en nagerecht. Tafelwater is
gratis. Je kunt enkel afrekenen met een
restaurantbon. Deze zijn ter plekke aan te
kopen aan de kassa van de cafetaria in
Lokaal Dienstencentrum Albert Van Dyck.
Je kunt er ook met bancontact betalen.

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

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.

