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

Meer info? OC De Meerloop
Begijnhof 44
2300 Turnhout
tel. + 32 14 28 40 71
www.zorggroep-orion.be
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Kom eens langs!

De Meerloop

Ontmoetingscentrum
ONTMOETINGSCENTRUM

Ontmoetingscentrum (OC) De Meerloop is
gelegen in een gerenoveerde woning op
het mooie Begijnhof van Turnhout, op
loopafstand van de Grote Markt.
Het is een ontmoetingsplaats.

Diensten

Ontmoetingscentrum
De Meerloop

Dagelijks beschikbaar in de cafetaria: kaarten,
Rummikub, gezelschapspelen, kubb,...

In de gezellige cafetaria kan je elke middag
terecht. Je kan er de krant lezen, een
praatje maken, kaarten of een drankje
nuttigen aan democratische prijzen. Op
dinsdag- en vrijdagmiddag kan men er ook
warm eten aan een democratische prijs. Er
zijn regelmatig informatieve, vormende en
recreatieve activiteiten. Men kan er ook elke
dag vrij gebruik maken van de computers.

Team
centrumleider Jochem Brosens jochem.brosens@zorggroep-orion.be
medewerker Martine Struyven martine.struyven@zorggroep-orion.be
Zij worden ondersteund door een enthousiaste
ploeg VRIJWILLIGERS die zich elke dag inzetten om
ons uitgebreide aanbod aan diensten en activiteiten
mee te realiseren.

CAFETARIA
Alle werkdagen van 13.30 tot 17 uur
elke zondag van 13.30 tot 17 uur
gesloten op zaterdag en op feestdagen

RESTAURANT
Elke dinsdag en vrijdag, van 11.30 tot 13 uur
vooraf in te schrijven: ten laatste dinsdag
voor vrijdagmaaltijd en vrijdag voor
dinsdagmaaltijd
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BOEKENRUILKAST
Onze boeken in de ruilkast zwerven vrij
rond. Je vindt dan ook altijd weer andere
boeken terug. Heb je zelf een boek dat je
niet meer leest? Breng deze binnen in OC
De Meerloop. De boekenruilkast is open
tijdens de openingsuren van de cafetaria.
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. Meer info: 014 28 40 71
COMPUTERWEGWIJS
Heb je computervraagstukken? Kom op
maandagvoormiddag, tussen 9 en 12u,
langs en onze vrijwilligers helpen je graag
verder.

Activiteiten en
buurtgericht werken
Het lokaal dienstencentrum werkt
buurtgericht. Dit houdt in dat we via onze
werking de samenhang in de buurt willen
versterken. Dit doen we door
ontspannings- en ontmoetingsmomenten
te organiseren. We vangen vragen naar
zorg en ondersteuning van buurtbewoners
op, leiden hen warm toe naar gepaste hulp
of ondersteuning of nemen deze zelf op.
We stemmen onze werking af op de vragen
en kansen in de buurt en stimuleren
burenhulp.
De uitbouw van een dynamische
vrijwilligerswerking is een belangrijke
succesfactor van een lokaal
dienstencentrum.
De uitgebreide activiteitenkalender is online
te vinden op
www.zorggroeporion.be/activiteiten en
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
Heb je interesse in vrijwilligerswerk? Neem
contact op met Erica Baeck 0474 94 54 58
of erica.baeck@zorggroep-orion.be
.

