Ons ontmoetingscentrum ligt midden
in het prachtige Begijnhof van
Turnhout. Deze locatie is verkeersluw.

Zorggroep Orion omvat
woonzorgcentrum De Wending, de
Groep van Assistentiewoningen,
lokaal dienstencentrum Albert Van
Dyck, lokaal dienstencentrum De
Schoor 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? OC De Meerloop
Begijnhof 44
2300 Turnhout
tel. + 32 14 28 40 71
secretariaat@zorggroep-orion.be
www.zorggroep-orion.be
2020/01
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Bereikbaarheid

Telefoonster

EEN HARTVERWARMENDE
DAGELIJKSE BABBEL

Wie een jaartje ouder wordt, komt soms
ook wat minder buiten. Maar daarom hoef
je je sociaal contact niet meteen af te
bouwen. Daarvoor heb je de telefoonster,
met een kort dagelijks gesprek dat ervoor
zorgt dat je helemaal bij blijft.

Wat doet de telefoonster?
Een vrijwilliger van de telefoonster belt je 's
ochtends op tussen 9 en 10 uur.
Dit kan elke dag, ook tijdens de weekends
en op feestdagen. Een kort, leuk gesprek
dus, over koetjes en kalfjes. Er zijn ook
geregeld ontmoetingsmomenten met
deelnemers en vrijwilligers.
Deelnemen aan de telefoonster is gratis.

Doel
Het doel van het dagelijks telefoontje is vooral
sociaal contact. Vooral alleenwonenden kunnen
het plezierig vinden om dagelijks iemand aan de lijn
te hebben.
Wanneer een deelnemer zonder voorafgaande
melding van afwezigheid de telefoon niet opneemt,
licht de vrijwilliger bovendien een contactpersoon
in. Dat kan een familielid, buur of vriend zijn die dan
kan nagaan of er iets gaande is. Dit geeft de
deelnemers ook een gevoel van veiligheid.

Voorwaarden
Voor een vlot verloop maken we volgende
afspraken:
- op de afgesproken tijd (tussen 9 en 10
uur) ben je thuis, in de buurt van de
telefoon.
- afwezigheid meld je tijdig aan OC De
Meerloop (014 47 46 00)
- Je geeft twee contactpersonen op die
over jouw thuissleutel beschikken. Deze
personen kunnen eventueel door de
vrijwilliger gewaarschuwd worden.
Tekst van het artikel komt hier te
Kom
ook eens langs!
staan. Tekst van het artikel komt

HULP hier
EN DIENSTVERLENING
te staan.
elke maandag tussen 13.30 uur en 14.30
uur en op afspraak
CAFETARIA
alle werkdagen van 13.30 tot 17 uur
elke zondag 13 tot 17 uur
gesloten op zaterdag en op feestdagen
RESTAURANT
elke dinsdag en vrijdag, van 11.30 tot 13 uur
menu beschikbaar op www.zorggroeporion.be
GRATIS COMPUTERGEBRUIK EN WII
elke werkdag

Kent u ook onze andere
diensten?
Boodschappendienst
Maaltijden aan huis
Computergebruik
Badgelegenheid
Pedicure
Wassalon
Cafetaria
Seniorenrestaurant
Restaurantbus
Fitness
Kapper
Allerhande activiteiten

