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Beste partner, medewerker, geïnteresseerde, … 

 

 

Graag willen we jullie onze 13e nieuwsbrief aanbieden. 

 

We proberen jullie 3-maandelijks op de hoogte te houden van het 

aanbod in Maasmechelen. Iedereen mag steeds zijn activiteiten en 

informatie doorgeven. 

 

Het schooljaar is alweer bijna voorbij. Onze infomomenten werden weer 

massaal bijgewoond door ouders en andere opvoeders. Dit doet ons 

veel plezier. 

 

Daarnaast zijn er veel veranderingen op til, zoals bijvoorbeeld de 

invoering van het Groeipakket & de Eerstelijnszone Maasland. De 

Vlaamse overheid betrekt het Huis van het Kind hier heel nauw bij. 

 

We zijn ook heel blij om te melden dat er vanaf september in 

Maasmechelen een praatgroep voor alleenstaande ouders opstart. 

Ouders zitten met veel opvoedingsvragen in deze moeilijke periode. 

Vandaar dat we als beleid gekozen hebben om dit te ondersteunen. In 

september zal er ook een lezing rond dit thema worden georganiseerd. 

 

Als dienst in de kijker plaatsen we Pleegzorg Limburg. Als 

pleegzorggemeente dragen we deze werking een warm hart toe. 

 

 

Veel leesgenot en een deugddoende vakantie! 

 

 

 

 

 

        Mustafa Uzun     Erik Ver Berne 

     Schepen van onderwijs             Voorzitter O.C.M.W. 
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Activiteiten in Maasmechelen 
 

Infomomenten voor ouders en andere opvoeders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Workshops voor ouders & hun kindje van 0 tot 2,5 jaar 

 

Vakantie 
Sonja Bosmans – Jeugddienst Maasmechelen & Kind en Gezin 

Vrijdag 15 juni 2018 – 9u30 tot 11u30 

Kind & Gezin – Schuttershoefstraat 11A – 3630 Maasmechelen 

 

Het is bijna zomervakantie. Joepie!  

Maar wat moet je heel de zomer doen wanneer je kinderen in huis hebt? 

De dienst vrije tijd van de gemeente Maasmechelen komt toelichten wat de mogelijkheden zijn in onze 

gemeente. Daarnaast geven de verpleegkundigen van Kind en Gezin nog wat tips omtrent reizen met 

jonge kinderen.  
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Meer info: Verpleegkundigen Kind en Gezin 

Inschrijven:  Via de Kind en Gezin-Lijn door de naam en geboortedatum van je kindje door te 

geven -  T 078 15 01 00 (8u – 20u op werkdagen) 

 

 

Babymassage i.s.m. CM Limburg 
Vroedvrouw WGK Deborah 

Vrijdag 14 september 2018 – 9u30 tot 11u30 

Kind & Gezin – Schuttershoefstraat 11A – 3630 Maasmechelen 

 

Meer info: Verpleegkundigen Kind en Gezin 

Inschrijven:  Via CM Limburg – wegwijs.limburg@cm.be 

  

Familievoorstellingen Cultuurcentrum 

Het familieaanbod van het Cultuurcentrum is online!  

Snuister rond op www.ccmaasmechelen.be of vraag de gratis brochure aan via 

info@ccmaasmechelen.be. 

 

Volgende wonderlijke voorstellingen spelen op ons podium, met uitzondering van Danny Ronaldo, 

hem bezoeken we in zijn circustent!  

 

FABULEUS & BALLET DOMMAGE - KLUTSERKRAKKEKILILILOKATASTROF (vanaf 6 jaar) 

– Geselecteerd voor het Theaterfestival 2017! 

Komt dat zien! En oefen alvast op de meest onuitspreekbare titel van het jaar. Het is je enige kans om 

een stoeltje te veroveren voor dit wereldschokkend, verbluffend en nooit eerder vertoond 

spektakel!  Meer info!  

 

Wanneer: Zondag 21 oktober 2018 om 15u 

 

THEATER ANTIGONE & THEATER ARTEMIS  - WOESTZOEKER (vanaf 8 jaar) 
Een bende losgeslagen detectives trekt hartstochtelijk ten strijde tegen een vijand, van wie iedereen 

zegt dat hij niet te kloppen is.  Meer info! 

 

Wanneer:  Woensdag 14 november om 19u 

 

Reserveren:  www.ccmaasmechelen.be 

 

 

Instapuurtjes Kind en Taal  

 

Het instapuurtje is een ontmoetingsmoment voor alle ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar uit 

Maasmechelen. Het is een gezellig moment waar ouders elkaar leren kennen en waar kinderen leren 

samen te spelen. Dit alles gebeurt met een hapje en drankje. Er worden activiteiten voorzien voor de 

kinderen en dit gebeurt aan de hand van een thema.  

  

Waar:  ´t Huis BKO - Dorpsstraat 22 - 3630 Maasmechelen    

Wanneer: Telkens op een vrijdag tussen 9u30 en 12u en dit op volgende data: 

  22 juni, 27 juli, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 30 november en 21 december 

Meer info: Kaat Wevers – coördinator – T 0477 69 12 61 

 

 

Zomeraanbod sport – en jeugddienst 
 

Voor het volledige aanbod kan je terecht op: https://maasmechelen.kwandoo.com 

 

NIEUW! Sprookjeskamp voor 3 – en 4 jarigen 

Meer info: https://issuu.com/sonjabosmans/docs/flyer_kamp_juiste_versie_493b362afd167d 

 

 

 

 

 

 

mailto:wegwijs.limburg@cm.be
http://www.ccmaasmechelen.be/
mailto:info@ccmaasmechelen.be
https://www.ccmaasmechelen.be/programma/fabuleus-ballet-dommage
https://www.ccmaasmechelen.be/programma/theater-antigone-theater-artemis
file://///maasm-g-s/wema$/Huis%20van%20het%20kind/www.ccmaasmechelen.be
https://maasmechelen.kwandoo.com/
https://issuu.com/sonjabosmans/docs/flyer_kamp_juiste_versie_493b362afd167d
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Dienst in de kijker 
 

Pleegzorg Limburg 

 
 

Maasmechelen is pleegzorggemeente 

Maasmechelen is een van de 37 Limburgse steden en gemeentes die zich engageert om pleegzorg 

actief te ondersteunen en bekend te maken bij de inwoners. Vandaag telt Maasmechelen 16 

pleeggezinnen, die 22 kinderen en jongeren opvangen. 10 kinderen worden binnen hun eigen 

netwerk opgevangen (d.w.z. grootouder, familielid, buur, leerkracht, …). Daarnaast wonen in 

Maasmechelen 5 volwassenen met een beperking in een pleeggezin.  

 

Wist je dat er verschillende pleegzorgmodules bestaan? 

Ondersteunende pleegzorg 

Bij ondersteunende pleegzorg vangt een gezin een pleegkind of pleeggast op zolang als nodig: een 

paar dagen, een paar weken, een paar maanden of af en toe tijdens weekends en vakanties. Van bij 

het begin is al duidelijk dat de opvang beperkt zal zijn en worden er goede afspraken gemaakt. 

Dankzij de ondersteuning van een pleeggezin kunnen ouders die het moeilijk hebben genieten van 

een adempauze om hun problemen op te lossen. 

Crisispleegzorg 

Een acute crisis kan het leven helemaal door elkaar gooien. Wanneer een kind op dat moment heel 

snel een opvangplaats nodig heeft, staat een crisisgezin paraat. Soms kunnen de pleegkinderen of 

pleeggasten na korte tijd weer terug naar huis. Als dat niet het geval is, wordt er gezocht naar een 

oplossing op lange termijn. 

Perspectiefzoekende of kortdurende pleegzorg 

Wanneer ouders de zorg even niet meer aankunnen, kan een pleeggezin de nodige rust brengen voor 

een pleegkind of pleeggast. Hulpverleners gaan dan samen met de ouders intensief aan de slag om 

hun leven weer op de rails te krijgen en hun problemen aan te pakken. Perspectiefzoekende 

pleegzorg duurt meestal enkele maanden. Als een terugkeer naar huis toch niet mogelijk blijkt, wordt 

er gezocht naar een langdurige oplossing. 

Perspectiefbiedende of langdurige pleegzorg 

Wanneer een pleegkind of pleeggast langer dan een jaar in een pleeggezin woont, spreken we over 

langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Een pleegkind kan soms vele jaren in een pleeggezin 

verblijven, zelfs tot wanneer het op eigen benen gaat staan. Toch houdt het kind in de mate van het 

mogelijke ook contact met de ouders. 

 

Volwassenen met een beperking in een pleeggezin 

België is één van de weinige landen die pleegzorg voor volwassenen met een handicap of een 

psychiatrische achtergrond organiseert en ondersteunt. Volwassenen binnen pleegzorg zijn soms 

jongvolwassenen die nog onvoldoende vaardigheden hebben om zelfstandig te wonen. Sommigen 

woonden als kind al in het pleeggezin en kunnen er na hun meerderjarigheid blijven.  

Een andere, grote groep binnen pleegzorg voor volwassenen is ouder. Deze mensen woonden heel 

hun leven bij hun ouders. Wanneer deze te oud worden of zelf te veel zorg nodig hebben, wordt 

uitgekeken naar een gastgezin voor hun zoon of dochter. Heel vaak is er iemand uit de familie of de 

omgeving die de taak van gastgezin op zich wil nemen maar dat is lang niet altijd het geval. 

 

Ook jonge vluchtelingen zoeken een warme thuis 

Elk jaar slaan duizenden jongeren op de vlucht voor oorlog en geweld. Velen onder hen zijn hier 

alleen: hun ouders zijn spoorloos, nog in het land van herkomst of zelf op de vlucht. Hierdoor komen zij 

vaak in opvangcentra terecht. Een pleeggezin kan dan uitkomst bieden. Want ook voor deze jonge 

vluchtelingen is het beter om in een gezin op te groeien. Vaak gaat het om jongens, ouder dan 12 

jaar. 

 

Pleeggezinnen gezocht! 

Het engagement van pleeggezinnen is vandaag meer dan nodig. Wist je dat er maar liefst 80 

Limburgse kinderen en jongeren wachten op een warme thuis? Pleegzorg Limburg zoekt daarom 

nieuwe pleeggezinnen. Heb jij ruimte in jouw huis en hart om een kind in nood te helpen? Kom dan 

naar een vrijblijvende infoavond of vraag een infopakket aan. Kijk snel op www.pleegzorglimburg.be! 

 

De volgende infoavond gaat door op 18 juli van 20u tot 22u in het Stadhuis Genk. 

Inschrijven: Via www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender of info@pleegzorglimburg.be  

T 089 84 07 60 

 

 

 

 

http://www.pleegzorglimburg.be/
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender
mailto:info@pleegzorglimburg.be
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Wist je dat … ? 
 
GDPR – Europese privacyregeling 
 

De volgende editie van deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd naar professionals die toestemming 

hebben gegeven om opgenomen te worden in onze e-maillijst. 

Indien dit nog niet gebeurd is, kan je via bijgevoegde link alsnog jouw toestemming geven: 

 

 

 

 

Data Islamitische feesten 2018 

 
Het Ramadanfeest (einde van de vastenmaand) wordt dit jaar gevierd op vrijdag 15 juni.  

Het Offerfeest valt dit jaar op dinsdag 21 augustus. 

Voor de Marokkaanse gemeenschap bestaat de mogelijkheid dat beide feesten een dag eerder of 

later worden gevierd dan bovenstaande data.  

 

Meer info?  Dienst samenleven, samenleven@maasmechelen.be, T 089 76 98 80 

 

 

UiTPAS op toer 
 

De UiTPAS maakt een heuse toer deze zomer. Zo kan je ons verwachten in Opgrimbie, Leut, 

Proosterbos, Eisden-Tuinwijk, Boorsem, ’t Loo, Jagersborg, Schietskuil, Kotem en Mariaheide, waar we 

telkens leuke activiteiten doen. 

 

Op donderdagmiddag (13.30u – 16.00u) is er telkens een activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De 

kosten bedragen € 6 (of €1,2 UiTPAS met verhoogde tegemoetkoming). Meer info en inschrijven via 

https://maasmechelen.kwandoo.com.  

Ook de soccerkooi zal deze zomer rondreizen in Maasmechelen. Iedere week kan je hem vinden op 

een andere locatie. Op elke locatie kan je een hele week voetballen. 

 

Meer info?  Dienst samenleven, samenleven@maasmechelen.be, T 089 76 98 80 

 

Kind en Taal 
 

Een uitnodiging om onze facebook pagina te liken: https://www.facebook.com/Kindentaalvzw/  

Tegen de zomer willen we graag 2000 likes behalen!  

 

Maria Christodoulou (zie foto)  is gestart bij Kind en Taal (in de vervanging van Nevim). 

 

 

Groeipakket 
 

Vanaf 1 januari 2019 wordt in Vlaanderen de huidige kinderbijslag omgevormd en geïntegreerd in  

het Groeipakket. Het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen (start- & 

basisbedrag, schoolbonus, de zorgtoeslag en de sociale toeslag) dat de Vlaamse overheid voorziet 

voor elk kind in elk gezin. 

Concreet valt de koppeling met arbeid weg. Ouders moeten vanaf dan zelf dit Groeipakket 

aanvragen bij één van de 5 uitbetalingsactoren (Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily, Parentia en 

publieke uitbetaler). 

 

Meer info: www.groeipakket.be 

 

 

 

 

 

mailto:samenleven@maasmechelen.be
https://maasmechelen.kwandoo.com/
mailto:samenleven@maasmechelen.be
https://www.facebook.com/Kindentaalvzw/
http://www.groeipakket.be/
https://drive.google.com/open?id=1-Rsc9xiFFhUvASCTXR4Ui3C_Ti8-rNk_C4_PkJuYCvc
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Start alleenstaande oudergroep in Maasmechelen 
 

Vanaf september start er in Maasmechelen een praatgroep voor alleenstaande ouders. Deze groep 

wordt begeleid door een therapeut van de gezinsbond en de opvoedingsconsulent van de 

opvoedingswinkel Maasland. Zij komen samen om ervaringen uit te wisselen en informatie te krijgen 

omtrent het ouderschap als alleenstaande mama of papa.     

 

Wanneer: Elke 3de maandag van de maand van 18u tot 20u 

Waar:  Projectencentrum – Oude Baan 207 – 3630 Maasmechelen 

Praktisch: Max. 12 deelnemers – kinderopvang en broodmaaltijd worden voorzien 

Inschrijven: Vanaf 1 september via https://maasmechelen.kwandoo.com 

Meer info: info@opvoedingswinkelmaasland.be – T 0474 30 03 00 
 

 

Eerstelijnszone Maasland 
 

Op 4 juni was er de kick-off van de eerstelijnszone Maasland. ELZ Maasland heeft groen licht gekregen 

van de Vlaamse overheid om het traject op te starten. Eerstelijns zorg- en hulpverleners werkzaam 

binnen zorg, welzijn en/of lokale besturen gaan samen nadenken over de toekomstige werking van 

het ELZ Maasland. 

 

Meer info:  eerstelijnszonemaasland@gmail.com 

 

 

 

Wijziging spreekuur opvoedingswinkel Maasland 
 

Vanaf 1 september gaat het spreekuur in Maasmechelen door op donderdag van 13u tot 16u in het 

projectencentrum, Oude Baan 207. 

 

Meer info: info@opvoedingswinkelmaasland.be – T 0474 30 03 00 

 

 

Automatisch gestarte dossiers ‘school- en studietoelagen’ 
 

Een school- of studietoelage is een tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid om de schoolkosten 

te drukken. Eén op de vijf kleuters en studenten ontvangt momenteel een school- of studietoelage. In 

het lager en secundair onderwijs is dat één op de vier scholieren. 

 

Sinds vorig jaar krijgen ouders, die enkele jaren recht hebben op een studietoelage, een vooraf 

ingevuld formulier (een automatisch gestart dossier). Dit kan via post of mail. 

 

De kandidaten en hun ouders kunnen hun vooraf ingevuld formulier digitaal aanvullen via 

www.studietoelagen.be. Dit gaat snel en gemakkelijk en zorgt voor een vlottere behandeling. De 

formulieren kunnen ook per post verstuurd worden. 

 

Postadres:  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - Afdeling School- en Studietoelagen 

  Hendrik Consciencegebouw - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel  

   

 

Jobbeurs 
 

Zo’n 350 werkzoekenden brachten op 29 mei een bezoek aan de eerste editie van de jobbeurs in het 

CC van Maasmechelen, georganiseerd door dienst Tewerkstelling van gemeente Maasmechelen. 

Door een jobbeurs in Maasmechelen te organiseren, werden bedrijven naar de regio gehaald van de 

Maaslandse bezoekers, die zich soms moeilijk ver kunnen verplaatsen. 

Naast een aantal interimkantoren en dienstenchequebedrijven, waren er verschillende grote  

en minder grote bedrijven uit de regio aanwezig om kandidaten te vinden voor hun vacatures.  

De jobbeurs richtte zich naar alle profielen, zowel werkzoekenden, laatstejaarsstudenten als 

werkenden die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.  

 

 

 

 

 

 

 

https://maasmechelen.kwandoo.com/
mailto:info@opvoedingswinkelmaasland.be
mailto:eerstelijnszonemaasland@gmail.com
mailto:info@opvoedingswinkelmaasland.be
http://www.studietoelagen.be/
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Huis van het Kind Maasmechelen en heeft tot doel 

professionelen te informeren over het aanbod in Maasmechelen. U mag gerust deze nieuwsbrief 

verspreiden naar andere collega’s en/of diensten. Geïnteresseerden mogen ook hun mailadres 

doorgeven, zij worden dan mee opgenomen in ons mailbestand. 

 

Deze nieuwsbrief wordt 4 x per jaar digitaal verspreid naar professionelen. Iedereen kan nieuws, acties, 

weetjes, aanbod, … in het kader van het Huis van het Kind Maasmechelen doorsturen naar: 

huisvanhetkind@maasmechelen.be. Wel graag de informatie 2 weken voor verschijnen doorgeven. 

 

 

De volgende nieuwsbrief wordt voorzien op: 10 september 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         @studiedagHvhK2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

Meer info: 

 
Dienst onderwijs & educatie 

Wendy Maesen 

Oude Baan 207 

3630 Maasmechelen 

T 089 769884 – GSM 0477 609677 

huisvanhetkind@maasmechelen.be 

www.huisvanhetkindmaasmechelen.be  

 

mailto:huisvanhetkind@maasmechelen.be
mailto:huisvanhetkind@maasmechelen.be
http://www.huisvanhetkindmaasmechelen.be/

