Dienst Sociale Zorg

INFORMATIE
OVER DE
DIENSTVERLENING

inleiding

onthaal en openingsuren

De dienst sociale zorg staat in voor de maatschappelijke dienstverlening
aan burgers met vragen rond zorgvoorzieningen, sociale bescherming,
pensioenen, sociale voordelen, voorzieningen voor ouderen, …

MISSIE
Een aangenaam leven nastreven voor alle inwoners van Geel is het engagement dat we aangaan. Het zelfstandig leven en het deelnemen aan het
maatschappelijk gebeuren in Geel bevorderen we blijvend door zorg voor
de gezondheid en het welzijn van onze burgers maximaal op te volgen en te
ondersteunen.

DIENST SOCIALE ZORG
J.B.-Stessensstraat 69
2440 Geel
014 56 71 20
socialezorg@geel.be

VISIE
We zetten in op een dienstverlening die kwaliteitsvol, toegankelijk en bereikbaar is. De burgers die op ons beroep doen helpen wij graag verder. Hierbij
letten wij er op dat die burgers steeds ten volle autonoom eigen beslissingen
kunnen nemen en eigen keuzes kunnen maken.

OPENINGSUREN Sociale zorg
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J.B.-Stessensstraat 69
2440 Geel
014 56 70 70
dienstencentrum@geel.be
OPENINGSUREN Dienstencentrum Luysterbos
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WAARDEN

INTEGRITEIT
Integriteit betekent eerlijk en betrouwbaar omgaan met persoonlijke of gevoelige informatie en gemaakte afspraken en verplichtingen nakomen.

DIENSTENCENTRUM LUYSTERBOS
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RESPECT
Respectvol omgaan wil zeggen dat we de cliënten zonder (voor)oordeel en
met een open geest ontvangen. Dit is een fundamentele ingesteldheid waarmee we de waardigheid van de andere erkennen.

woensdag

op afspraak
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SOCIAAL ENGAGEMENT
We zijn geëngageerde medewerkers die inzet en betrokkenheid tonen voor
hun cliënten, hun team en hun dienst. We gaan er steeds voor om onze capaciteiten ten volle te benutten met oog voor de missie, visie en doelstellingen
van de dienst.
SAMENWERKING/TEAMWORK
Samen met de collega’s zetten we ons in om mee te denken en te werken aan
gezamenlijke doelen die boven het eigen belang worden geplaatst. Dat betekent onder meer meewerken aan een goede sfeer door open te communiceren en elkaar feedback te geven vanuit een wederzijds vertrouwen.
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dienstverlening

INFORMEREN EN ADVISEREN BIJ WELZIJNS-ZORGVRAGEN
Heb je een vraag rond welzijn of zorg? Al onze medewerkers zullen je graag
informeren en adviseren. We streven naar een goede service: we informeren je, maken graag een afspraak met jou of begeleiden je naar een andere
dienst.

BEGELEIDEN BIJ PENSIOENAANVRAGEN
Bij de dienst sociale zorg kan je (op afspraak) terecht voor hulp bij het aanvragen van jouw rust- of overlevingspensioen.
Voor meer info
www.geel.be/overlevingspensioen
www.geel.be/rustpensioen
Wat neem je mee?
• Identiteitskaart met pincode
• Rekeningnummer
CONTACT
014 56 71 23 of 014 56 71 25
socialezorg@geel.be
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TEGEMOETKOMINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
FOD SOCIALE ZEKERHEID
Heb je een beperking en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van
dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht extra kosten om jezelf te behelpen.
Een integratietegemoetkoming helpt je om deze extra kosten te dragen.
Kan je door je beperking niet gaan werken? Of werk je wel, maar verdien je een
derde of minder dan wat je anders zou verdienen zonder je beperking? Dan
heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming.
Voorwaarden
• Jouw handicap moet erkend zijn.
• Jouw inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
• Je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
• Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
• Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.
Procedure
Om deze tegemoetkoming te krijgen vul je eerst een online vragenlijst in.
Heb je hierbij hulp nodig, maak dan een afspraak met een van onze deskundigen.
Wat neem je mee?
• Identiteitskaart
• Rekeningnummer begunstigde
• Gegevens van je huisarts of arts die je opvolgt
CONTACT
014 56 71 23 of 014 56 71 25
socialezorg@geel.be

ZORGBUDGET VOOR OUDEREN MET EEN ZORGNOOD
VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
Dit is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent
én je zelfredzaamheid beperkt is.
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Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:
• je verplaatsen;
• koken en eten;
• jezelf verzorgen en aankleden;
• je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen;
• gevaar inschatten en vermijden;
• contacten onderhouden met andere personen.
De berekening van een eventueel zorgbudget gebeurt in functie van:
• de verminderde zelfredzaamheid;
• de gezinssamenstelling;
• het gezinsinkomen.
Hulp nodig bij de aanvraag?
Aarzel niet en neem contact op met de dienst sociale zorg!
Wat neem je mee?
• Identiteitskaart
• Rekeningnummer begunstigde
• Gegevens van je huisarts of arts die je opvolgt
• Overzicht van spaargelden en eventuele beleggingen
CONTACT
014 56 71 23 of 014 56 71 25
socialezorg@geel.be
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STEDELIJKE MANTELZORGPREMIE
Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiële
tegemoetkoming ontvangen van 180 euro per jaar en wordt je jaarlijks uitgenodigd voor een bijbehorende activiteit in het kader van de ‘Dag van de
mantelzorger’.
Voorwaarden
de zorgbehoevende:
• ontvangt dagelijks en/of op regelmatige basis ondersteuning in zijn thuissituatie door de mantelzorger.
• verblijft en is minstens 1 jaar gedomicilieerd in Stad Geel.
• mag niet in een residentiële instelling verblijven.
• heeft recht op een Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de
Vlaamse zorgverzekering of heeft minstens 12 punten bij de FOD sociale
zekerheid. Voor kinderen is dit minstens 6 punten waarvan minimum 4
punten in pijler 1 of 3.
• of de mantelzorger is erkend als mantelzorger met sociaal recht.
• kan zelf niet optreden als mantelzorger voor een andere zorgbehoevende.
de aanvrager-mantelzorger:
• is meerderjarig.
• verleent dagelijks en/of op regelmatige basis ondersteuning aan de zorgbehoevende in zijn thuissituatie.
• wordt in het dossier genoteerd als contactpersoon voor de zorgbehoevende.
• kan maximaal één mantelzorgpremie ontvangen.
Procedure
Je kan de mantelzorgpremie jaarlijks aanvragen door het volledig ingevulde
aanvraagformulier en een bewijs van de zorgbehoevendheid te bezorgen
aan de dienst sociale zorg. Je kan de aanvraag ook online doen via de website van Stad Geel: http://www.geel.be/product/17/mantelzorgpremie. Of je
kan een afspraak maken met de dienst sociale zorg.
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Wat neem je mee?
• de identiteitskaarten van mantelzorger en zorgbehoevende;
• het rekeningnummer van de mantelzorger;
• het bewijs van de zorgbehoevendheid.
CONTACT
014 56 71 23						
socialezorg@geel.be

STEDELIJKE TOELAGE VOOR INCONTINENTIEPATIËNTEN
Geelse burgers die thuis wonen en omwille van medische redenen gebruik
maken van incontinentiemateriaal kunnen een financiële tegemoetkoming
aanvragen van € 30 per jaar.
Voorwaarden
• Je woont en verblijft op een thuisadres in Geel, niet in een woonzorgcentrum of een andere instelling.
• Je maakt gebruik van incontinentiemateriaal omwille van medische redenen.
• Je hebt een recent medisch attest.
Procedure
Je kan de financiële tegemoetkoming jaarlijks aanvragen door het volledig
ingevulde aanvraagformulier en een recent medisch attest te bezorgen aan
de dienst sociale zorg. Dit formulier kan je verkrijgen via onderstaande link of
op de dienst sociale zorg. Of je kan het online aanvragen.
https://www.geel.be/financiele-tegemoetkoming-incontinentie
Wat neem je mee?
• Een recent medisch attest voor het gebruik van incontinentiemateriaal.
• Het rekeningnummer van de begunstigde (aanvrager).
CONTACT			
014 56 71 23						
socialezorg@geel.be
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FEDERALE VERWARMINGSTOELAGE (MAZOUTTOELAGE)
Het sociaal verwarmingsfonds biedt financiële steun aan burgers die de kosten van hun verwarming maar moeilijk kunnen betalen.
Deze brandstoffen komen in aanmerking:
• Huisbrandolie (stookolie, mazout)
• Verwarmingspetroleum (type C)
• Bulkpropaangas

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
FOD SOCIALE ZEKERHEID
Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot
beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.
Procedure
Om deze parkeerkaart aan te vragen moet je een online vragenlijst invullen. Dit kan na afspraak bij een van onze deskundigen van de dienst sociale
zorg.
Voor meer info
www.geel.be/parkeerkaart-voor-personen-met-een-handicap
Wat neem je mee?
• Identiteitskaart

Voorwaarden
• Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij de ziekteverzekering
• Of je hebt een laag inkomen
• Of je hebt een zware schuldenoverlast
Procedure
Je moet de verwarmingstoelage binnen de 60 dagen na levering aanvragen.
Maak hiervoor een afspraak bij de dienst sociale zorg, of je kan dit online
doen via de website
https://www.geel.be/verwarmingstoelage-via-het-sociaal-verwarmingsfonds
Wat neem je mee?
• identiteitskaart
• Factuur van de levering
• (indien van toepassing) een attest mee van de persoon die de schuldbemiddeling verricht of de beslissing van de toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling
CONTACT			
014 56 71 23				
socialezorg@geel.be

CONTACT
014 56 71 23 of 014 56 71 25
socialezorg@geel.be
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BORGSTELLING VOOR BEWONERS VAN EEN WOONZORGCENTRUM OF EEN ERKENDE ASSISTENTIEWONING
Zorgbehoevende ouderen kunnen niet altijd de kosten van hun verblijf in een
woonzorgcentrum/assistentiewoning betalen. Burgers in deze situatie kunnen
zich richten tot de dienst sociale zorg.
De oudere, zijn (wettelijke) vertegenwoordiger of de bewindvoerder kan een
betalingsverbintenis aanvragen.
Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor het betalen van de
verblijfskosten in het woonzorgcentrum of de assistentiewoning, en ook van
de medische kosten en van een maandelijks zakgeld.
Een dergelijke betalingsverbintenis wordt alleen maar gegeven als de noodzaak daartoe duidelijk blijkt uit een sociaal onderzoek. Ook zal er een onderzoek gebeuren naar de onderhoudsplicht voor de kinderen van de zorgbehoevende oudere. Het OCMW zal immers maar bijspringen nadat de eigen
middelen van de aanvrager zijn uitgeput.
Wat neem je mee?
• Identiteitskaart
• Rekeninguittreksels met recente gegevens van bank- en spaarrekening
• Overzicht van het huidige inkomen
CONTACT
014 56 71 36
socialezorg@geel.be

GEEL BU(U)RT
HET GEELSE BUURTZORGNETWERK
Mensen die hulp nodig hebben, wonen graag zo lang en kwaliteitsvol mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving. Via ‘Geel Bu(u)rt’ werken Sociaal Huis,
buurtbewoners, verenigingen en lokale organisaties samen om hen hierbij
maximaal te helpen. Met het ontwikkelen en ondersteunen van het buurtzorgnetwerk willen we komen tot zorgzame buurten, waar mensen elkaar kennen
en waar wederzijdse hulp of kleine zorg er gewoon bij horen.
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De naam Geel Bu(u)rt heeft een
dubbele betekenis. Enerzijds verwijst de naam naar de buurt die
we willen versterken, anderzijds
is ‘burten’ Geels dialect voor ‘een
praatje maken met je buur’.
“Buurtantenne” of “Buurtgezel” worden?
Wil je graag meewerken aan een fijne buurt voor iedereen?
Geel Bu(u)rt is steeds op zoek naar vrijwilligers! Ben je sociaal ingesteld?
Heb je enkele uurtjes vrije tijd over? Neem dan zeker contact op met onze
buurtzorgcoördinator.
Activiteiten Geel Bu(u)rt?
Heb je nood aan een babbel of wil je graag eens onder de mensen komen?
Verschillende locaties zoals woonzorgcentra, parochiezalen, ontmoetingscentra en het dienstencentrum zetten regelmatig hun deuren open voor
buurtbewoners of andere geïnteresseerden ... Kijk uit naar de buurtvlag in
jouw omgeving.
CONTACT
014 56 71 36
geelbuurt@geel.be
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G-CARE EN VERBINDINGSCOACH
Gezondheidsproblemen kunnen het welbevinden en de deelname aan het
maatschappelijk leven erg moeilijk maken. Soms is het niet zo duidelijk hoe
het best verder gaat, welke zorg- of hulpverlening het meest is aangewezen.
De zorg kan bijvoorbeeld ook niet bereikbaar zijn door de hoge kosten die er
aan zijn verbonden of gewoon omdat je niet weet wat er allemaal aan mogelijkheden bestaat.
De verbindingscoach wil graag naar jouw verhaal luisteren en samen met jou
bespreken hoe je de problemen kan aanpakken. We brengen je in contact met
de juiste mensen en diensten om jou zo beter te kunnen helpen.

Bijvoorbeeld: het seniorenbehoeftenonderzoek 2016 – 2017, seniorencongres, seniorenbeurs, memorandum ‘Seniorenfocus’ van de Geelse seniorenraad, uitrol project ‘Gele doos’,… .
Daarnaast is zij een aanspreekpunt voor initiatieven in het kader van ‘Geel,
dementievriendelijke stad’. Er wordt permanent aandacht besteed aan samenwerkingsverbanden met het lokaal dienstencentrum, zorg - en dienstverlenende organisaties in het aanbod naar ouderen toe.
CONTACT
014 56 71 31
socialezorg@geel.be

Procedure
• Je huisarts of andere zorgverlener neemt contact op met de verbindingscoach. Hiervoor moet je toestemming geven zodat hij/zij je gegevens kan
delen.
• Je neemt zelf rechtstreeks contact op met de verbindingscoach. Je kan bij
de verbindingscoach terecht tijdens zitdagen in Geel, Meerhout en Laakdal. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.
CONTACT
014 56 71 27
gcare@geel.be

DESKUNDIGE SENIOREN
De deskundige senioren is een aanspreekpunt voor alle Geelse senioren. Ze
is een informatiebron voor seniorenzaken en vervult een brugfunctie tussen
het bestuur en de senioren. Dit wil zeggen dat ze het seniorenbeleid samen
met de Geelse senioren(advies)raad mee opvolgt. De senioren(advies)raad
wordt begeleid door en krijgt ondersteuning van de deskundige senioren.
Waar nodig en wenselijk werkt zij initiatieven en projecten uit met betrekking tot senioren.
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THUISZORG

THUISZORG KEMPEN
Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke
ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.
Procedure
Neem telefonisch contact op met de verantwoordelijke van Thuiszorg Kempen. Er kan een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek en dan wordt
verder bekeken welke noden er zijn.
CONTACT
0473 77 06 33
gezinszorg.geel@iok.be
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MAALTIJDBEDELING AAN HUIS
Lukt het niet meer om een gevarieerde en evenwichtige maaltijd klaar te maken? Heb je door omstandigheden het (even) moeilijk om je maaltijd te bereiden? Dan kan je op de dienst sociale zorg terecht om aan huis bedeelde
maaltijden te bestellen.
Voorwaarden
• Je woont in de gemeente
Procedure
Neem telefonisch contact op met de dienst sociale zorg, zij zullen je gegevens
opvragen en sturen deze door aan Veresto, het bedrijf dat aan huis levert.
CONTACT
014 56 71 20
socialezorg@geel.be

MINDER MOBIELENCENTRALE
Ouderen, mensen die ziek zijn of mensen met een beperking kunnen gebruik maken van de Minder Mobielencentrale. De MMC wordt bemand door
vrijwillige chauffeurs en aangestuurd door de dienst sociale zorg.
Voorwaarden
• Je kan je moeilijk verplaatsen.
• Je hebt een beperkt inkomen of verhoogde tegemoetkoming bij de
ziekteverzekering
• Je hebt geen eigen vervoersmiddel.
• Je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer.
Procedure
Alvorens je gebruik kan maken van de MMC is het belangrijk je eerst aan te
melden bij de dienst sociale zorg. Pas dan kan je een ritaanvraag doen.
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Lidgeld
• € 12 per kalenderjaar, € 6 als je na 1 juli lid wordt.
• Echtpaar, wettelijk samenwonende in gezinsverband, € 18 per kalenderjaar
en € 9 als je na 1 juli lid wordt.
Ritaanvraag
• Min. 2 werkdagen op voorhand
• Max 3 heen/terug ritten per week
Km vergoeding rechtstreeks aan chauffeur te betalen:
• Je betaalt een minimum bijdrage voor gereden kilometers, rechtstreeks
aan de chauffeur.
• Deze kilometers beginnen te tellen vanaf de woning van de chauffeur in
Geel.
Wat neem je mee bij je aanmelding?
• Identiteitskaart
• Recent aanslagbiljet van de belastingen
• Bewijs van verhoogde tegemoetkoming (attest of klevertje van de mutualiteit).
CONTACT
014 56 71 25
mmc@geel.be
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dienstencentrum Luysterbos

VRIJWILLIGERS

Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats waar je kan genieten van een
drankje in de cafetaria, een warme maaltijd in het restaurant, een aangename
babbel, een leuk gezelschapsspel of waar je gewoon rustig de krant kan lezen.
Luysterbos … een plaats voor ontmoeting

CAFETARIA
De cafetariamedewerkers en vrijwilligers staan dagelijks klaar met
een glimlach!
Spring eens binnen en kom genieten van een tasje koffie met gebak of een
heerlijk pintje!
Op regelmatige tijdstippen organiseren we muziek- en smulnamiddagen,
iedereen welkom!

GEZELSCHAPSDIENST

RESTAURANT

De gezelschapsdienst richt zich tot Gelenaars die nood hebben aan gezelschap of toezicht overdag en/of ’s nachts. De gezelschapsdienst kan een
partner zijn om eenzaamheid te doorbreken, mantelzorgers te ontlasten en
ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Onze vrijwilligers kunnen samen een wandeling maken, een boodschap doen, helpen bij
het opwarmen van de maaltijd of gewoon even gezelschap houden.
Ook nachtopvang kan voorzien worden. De gezelschapsdienst is er voor
ouderen, mensen die ziek zijn of mensen met een beperking.

De kok doet zijn uiterste best om dagelijks een heerlijke maaltijd op tafel te
brengen en de vrijwilligers staan dagelijks paraat voor de bediening. We werken allemaal samen zodat iedereen telkens weer kan genieten van de sfeer,
het gezellig samen zijn en het eten!

Tarief
Je betaalt een forfaitaire bijdrage (per uur).
Procedure?
Je neemt best telefonisch contact op met de dienst sociale zorg of je kan
online een afspraak maken.
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Elke weekdag ben je welkom om 12u om te genieten van een maaltijd die
bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert.
Procedure
Indien je wenst te komen eten reserveer je een dag op voorhand je plaatsje
in ons restaurant bij onze administratie. Een maaltijd kost € 8.5 (€ 6.5 VTP) en
wordt ter plaatse cash of met bancontact betaald. Water is in de prijs inbegrepen, andere dranken kan je voor een kleine prijs bestellen aan de toog van het
cafetaria.

Wat neem je mee?
• Identiteitskaart (of klevertje van de mutualiteit)

Wat neem je mee?
• Identiteitskaart bij eerste inschrijving
• VTP

CONTACT
014 56 71 25
socialezorg@geel.

CONTACT
014 56 70 70
dienstencentrum@geel.be
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LUYSTERBOS …
EEN PLAATS VOOR ONTSPANNING

LUYSTERBOS …
EEN PLAATS VOOR WELZIJN

BINGO
Elke eerste vrijdag van de maand wordt er in het dienstencentrum een bingonamiddag georganiseerd. Vanaf 13.30u kan je een kaart kopen (€ 1), om 14u
starten we er aan …
Er zijn talrijke prijzen te winnen.

BAD NEMEN
Elke weekdag in de namiddag kan je in het dienstencentrum terecht om een
bad of een douche te nemen. Het dienstencentrum werkt hiervoor samen met
WZC Wedbos. Je brengt zelf je producten en badlinnen mee. Als je hulp nodig
hebt, breng je iemand mee die je helpt. Als je zelf geen hulp hebt, kunnen wij
voor jou hulp aanvragen via het Wit-Gele Kruis. Hiervoor heb je wel een attest
van je huisarts nodig. Je reserveert je bad op voorhand bij onze administratie
en betaalt € 2.5 voor gebruik.

CREA
Op dinsdagnamiddag is de crea-club aan het werk tussen 13u30 en 16u.
Gezellig handwerken bij een lekker tasje koffie.
KAARTEN
Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er gekaart in het dienstencentrum tussen 13u30 en 16u30.
KLASSIEKE MUZIEK
Onder leiding van een enthousiaste vrijwilliger, kan je de mooiste klassieke
melodieën beluisteren. Om de 14 dagen op maandagnamiddag, telkens van
14u tot 15u30. Het programma kan je in het folderrek in de cafetaria vinden.
RUMMIKUB
Elke woensdag kan je van 14u tot 16u30 komen rummikubben in het dienstencentrum. Dit plezierige gezelschapsspel zorgt niet alleen voor een leuke
namiddag maar traint ook het geheugen en houdt de geest jong.
FIETSEN MET VL@S
Vl@s (Vlaamse Actieve Senioren), afdeling Geel organiseert in samenwerking
met het dienstencentrum fietsmomenten. Elke donderdagnamiddag kan je
meefietsen. Vertrek aan het dienstencentrum om 13u30.
Voor meer informatie kan je Vl@s contacteren op het nummer 0479 80 05 15.

KAPSALON
In het dienstencentrum is ook een kapsalon. Je maakt je afspraak rechtstreeks met de kapster met de vermelding ‘dienstencentrum Luysterbos’.
• Chris 		
0486 86 44 52
• Hanneke
0468 22 93 29
KLUSJESDIENST
Kunt u door ziekte, beperking of leeftijd sommige klussen aan en rond je
woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst dit voor u doen.
Je kan beroep doen op de klusjesdienst voor:
• Tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …),
• kleine herstellingen in en rond het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)
• Schilderen, behangen
Procedure
Neem telefonisch contact op met ons dienstencentrum, onze medewerkers
zullen je aanvraag indienen bij de klus- en verhuisdienst. Deze dienst neemt
achteraf contact met je op om verdere afspraken te maken.

PETANQUE
Je kan alle dagen vrij komen spelen op 1 van de 5 petanquevelden aan het
dienstencentrum. Tijdens het speelseizoen is er elke woensdagnamiddag
begeleiding aanwezig om je alles over petanque te leren. Het speelseizoen
loopt van eind maart tot eind oktober.
20
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contactgegevens medewerkers sociale zorg
LUYSTERBOS …
EEN PLAATS VOOR LEVENSLANG LEREN

GREET VERELLEN

Doorheen het jaar organiseren we verschillende (jaar)cursussen:
TAAL 			
Italiaans, Spaans en Engels
COMPUTER		
Basisvaardigheden, werken met I-pad,
				
werken met Android, …
BEWEGING		
Zumba Gold, Volksdans, Lijndans, Yoga
CREATIEVE TECHNIEK Kalligrafie

LEEN AERTS

We organiseren ook op regelmatige basis infonamiddagen … hou onze maandelijkse Luysterbrief zeker in ’t oog! Voor meer informatie kan je steeds terecht
in ons dienstencentrum of verwijzen we je graag naar onze brochure.

Diensthoofd sociale zorg
014 56 71 43 | greet.verellen@geel.be
Deskundige sociale zorg
Pensioenen/aanvragen/mantelzorg/integratietegemoetkomingen
014 56 71 23 | leen.aerts@geel.be

MAY LUYCKX

Deskundige senioren
014 56 71 31 | may.luyckx@geel.be

KRISTEL MILIS

Deskundige buurtzorg
014 56 71 36 | kristel.milis@geel.be

STEFANIE OOMS

Deskundige sociale zorg
Verantwoordelijke Minder mobielencentrale/gezelschapsdienst/pensioenen
014 56 71 25 | stefanie.ooms@geel.be

HENDRIK SCHOORS

LUYSTERBOS …
EEN PLAATS VOOR VRIJWILLIGERS
Luysterbos zou geen Luysterbos zijn zonder haar vrijwilligers!
Onze werking wordt ondersteund door vrijwilligers die zich elke dag opnieuw
inzetten op verschillende plaatsen:
•
•
•
•
•
•

Cafetaria
Restaurant
Computerlessen
Bewegingslessen
Ontspanningsactiviteiten
Boodschappendienst

Heb je een talent dat je met anderen wil delen? Zie je het wel zitten om in ons
cafetaria te komen tappen? Heb je tijd en zin om onze ploeg van vrijwilligers
te komen versterken?
Aarzel niet en neem contact op met ons!
CONTACT
014 56 70 70
dienstencentrum@geel.be
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Verbindingscoach gezondheid en welzijn
014 56 71 27 | hendrik.schoors@geel.be

YASMINE SANNEN

Administratief medewerker sociale zorg
014 56 71 24 | yasmine.sannen@geel.be

ELLEN LIEVENS

Coördinator lokaal dienstencentrum Luysterbos
014 56 71 30 | ellen.lievens@geel.be

IRMGARD SCHELLES

Coördinator lokaal dienstencentrum Luysterbos
014 56 71 40 | irmgard.schelles@geel.be

JESSE BRANCKAERTS

Administratief medewerker sociale zorg en lokaal dienstencentrum
014 56 71 03 | jesse.branckaerts@geel.be

ELKE ARNOUTS

Cafetariamedewerkster LDC
014 56 74 69 | elke.arnouts@geel.be

PETRI MICHELBRINCK

Cafetariamedewerkster LDC
014 56 74 69 | petri.michelbrinck@geel.be

LEEN WUYTS

Cafetariamedewerkster LDC
014 56 74 69 | leen.wuyts@geel.be

LIESELOTTE VERBRUGGEN

Verantwoordelijke Thuiszorg Kempen
0473 77 06 33 | gezinszorg.geel@iok.be
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Dienst Sociale Zorg
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INFORMATIE
OVER DE
DIENSTVERLENING

