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Beste partner, medewerker, geïnteresseerde, … 
 
 
Graag willen we jullie onze 16de nieuwsbrief aanbieden. 
 
We ontvangen veel input van onze partners en daarvoor zijn we jullie 
dankbaar. 
 
In deze nieuwsbrief vinden jullie activiteiten, wist je datjes en nog 
veel meer. Als dienst in de kijker stellen we jullie Kind & Gezin voor. 
 
Onze jaarlijkse studiedag op 9 mei wordt uitgebreid naar alle partners 
uit het Maasland. Ook het nieuwe plan-trekkersteam zal er zijn 
werking komen toelichten. Een absolute aanrader! 
 
 
 
Mustafa Uzun         
Schepen van onderwijs              
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ACTIVITEITEN IN MAASMECHELEN 

INFOMOMENTEN VOOR OUDERS EN ANDERE OPVOEDERS 
 

HOOGBEGAAFDHEID 
18 maart – 20u tot 22u 
Annemie Willemse – Excentra vzw 
 

POSITIEF OPVOEDEN 
1 april –  19u tot 21u – max. 12 ouders 
Opvoedingswinkel Maasland – Ellen Daemen 

 
ZINDELIJKHEID 
2 mei – 9u30 tot 11u30 - max. 12 ouders 
Opvoedingswinkel Maasland – Ellen Daemen 

 
PESTEN 
20 mei  – 20u tot 22u 
Maurits Wysmans – Opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en 
welzijn aan UCLL 
 
Waar:   Bibliotheek – Deken Bernardstraat 5 – 3630 Maasmechelen 
Meer info: T 089 769 875 – E huisvanhetkind@maasmechelen.be 
Inschrijven: I https://maasmechelen.kwandoo.com  
Uitnodiging hoogbegaafdheid: 
https://drive.google.com/file/d/1B_sKMkho01eSZoljWMd_xyMpUQ1eY0uR/view?usp=sharing 
Uitnodiging positief opvoeden: 
https://drive.google.com/file/d/1oh5636V84JP3kR3JcpWBKXh8Dc8FBxRH/view?usp=sharing 
Uitnodiging zindelijkheid: 
https://drive.google.com/file/d/1aryKe1loKT194QGUX9P3hz_o5RWtGiaZ/view?usp=sharing 
Uitnodiging pesten: 
https://drive.google.com/file/d/1bo_t1bt9ZPqqiZ87NE52fClrUQAPTjtY/view?usp=sharing 
 

 

WORKSHOPS VOOR OUDERS EN HUN JONGE KINDJE – K&G 
 
BABYMASSAGE – 26 april & 14 juni – 9u30 tot 11u30 – max. 8 ouders 
Door lichaamsmassage kan je je baby kalmeren, knuffelen en creëer je een warme band met je 
kindje (tussen 6 weken en 6 maanden). 
 

EHBO bij kinderen -  17 mei – 9u tot 12u – max. 12 ouders 
Een kind leert met vallen en opstaan. En soms doet dat vallen meer pijn dan verwacht. Elke ouder 
maakt deze huis-, tuin- en keukenongevallen wel eens mee.  
Weet jij wat je dan best kunt doen om je kind te helpen?  
Rode Kruis-Maasmechelen geeft je graag enkele EHBO tips voor kleine en grotere ongevallen. De 
lesgevers kunnen je ook helpen met je vragen op EHBO vlak. 
 
   
Waar:  Kind & Gezin – Schuttershoefstraat 11A – 3630 Maasmechelen 
Kostprijs: Gratis 
Inschrijven: E maasland@kindengezin.be  of op het consultatiebureau 
Meer info: Verpleegkundigen Kind en Gezin 

 

 

mailto:huisvanhetkind@maasmechelen.be
https://maasmechelen.kwandoo.com/
https://drive.google.com/file/d/1B_sKMkho01eSZoljWMd_xyMpUQ1eY0uR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oh5636V84JP3kR3JcpWBKXh8Dc8FBxRH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aryKe1loKT194QGUX9P3hz_o5RWtGiaZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bo_t1bt9ZPqqiZ87NE52fClrUQAPTjtY/view?usp=sharing


 
Pagina 3 van 10 

 
 
 

FAMILIEVOORSTELLINGEN 

 

WIEGELIED – ESMÉ BOS & BART VOETS  (vanaf 2,5 tot 5 jaar) 
 
Een hartverwarmend slaapliedjesconcert voor de allerkleinsten, met de mooiste slaap- en 
wiegeliedjes van over de hele wereld. Moeders en vaders zingen ze voor hun kindjes en soms voor 
elkaar. Pure liedjes, ontroerend én ontwapenend gezongen door één van de mooiste stemmen van 
Vlaanderen! 
 
Wanneer:  Zondag 17 maart – start om 11u en om 16u 
Meer info & tickets:  I https://www.ccmaasmechelen.be/ 
 
 

LETTERSPETTERS JUNIOR-SPETTERKAMP 
 

Een bruisend bad van kunst, theater, verhalen, muziek en sport, dat is Letterspetters JUNIOR tijdens 
de paasvakantie. 
 
Wanneer:  9 april tot 12 april 
Waar: Op 9, 10 en 12 april in het Jeugdcentrum Asteroïde - Ringlaan 402 en op 11 

april in de sporthal de helix - Collegestraat 1  
Voor wie:  Voor kinderen geboren in 2013 en 2012  
Hoe laat:  Van 10u00 tot 15u30 (opvang vanaf 9u30) 
Prijs:   40 euro  - 8 euro (statuut verhoogde tegemoetkoming) 
Aantal deelnemers: Max. 50 kinderen 
Meebrengen:  Lunchpakket 
Inschrijven:  I https://maasmechelen.kwandoo.com 

 

 

BUITENSPEELDAG 
 
Wanneer: 24 april van 13u30 tot 16u30 
Waar:  Connecterra 
Kostprijs: Gratis 
Voor wie: Kinderen onder begeleiding van een ouder 
Meer info: T 089 769 630 of E jeugd@maasmechelen.be 
Affiche: 
I https://drive.google.com/file/d/19X1UaX8JX40ik3q71eqbW8ooyHdGxRfP/view?usp=sharing 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccmaasmechelen.be/
https://maasmechelen.kwandoo.com/
mailto:jeugd@maasmechelen.be
https://drive.google.com/file/d/19X1UaX8JX40ik3q71eqbW8ooyHdGxRfP/view?usp=sharing
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KIND EN TAAL - INSTAPUURTJE 
 

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 

samen leren 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:  

  29/3/2019, 26/4/2019, 24/5/2019, 21/6/2019 

Inschrijving: Is niet nodig 

Meer info: Kaat Wevers – coördinator – T 0477 691 261 

 
PRAATGROEP ALLEENSTAANDE OUDERS 

Veel ouders die alleen instaan voor de opvoeding van hun kind(eren) vinden dankzij deze 
praatgroep lotgenoten. Ze wisselen tips/handvaten uit omtrent het ouderschap als alleenstaande 
mama en papa en voor hun kind(eren) om deze veranderende situatie gemakkelijker te maken. De 
praatgroep wordt begeleid door een therapeute van de Gezinsbond en de Opvoedingsconsulente 
van Opvoedingswinkel Maasland. 

Wanneer: Elke 3de maandag van de maand van 18u tot 20u 
Waar:  Projectencentrum – Oude Baan 207 – 3630 Maasmechelen 
Voor wie: Alleenstaande ouders die de Nederlandse taal beheersen en woonachtig zijn in 

Maasmechelen 
Praktisch: Max. 12 deelnemers – kinderopvang en broodmaaltijd worden voorzien 
Inschrijven: E info@opvoedingswinkelmaasland.be  – T 0474 300 300 
Meer info: E info@opvoedingswinkelmaasland.be – T 0474 300 300 
Flyer: I https://drive.google.com/file/d/1BA1F0fMWA0bSxuiBttsu6LIEkNIsbrOB/view?usp=sharing 
 

 

STUDIEDAG HUIS VAN HET KIND MAASLAND 

Wanneer: 9 mei  
Programma: 12u Ontvangst 
  12u30  Netwerkmoment met broodjeslunch 
  13u25 Welkomstwoord – Mustafa Uzun, schepen van onderwijs 

13u30:  Lezing 'Positieve gezondheid' - burgerkracht Limburg - mevr. Vera Niessen 
14u30:  Pauze   
14u45:  'Een dag uit het leven van een Plan-trekker' – Plan-trekkers Maasland 
16u00:  Afsluiting 

Voor wie: Welzijnswerkers, partners, organisaties, scholen, professionals, … werkzaam in het 
Maasland 

Kostprijs: Gratis 
Inschrijven: De uitnodiging met inschrijflink volgt nog 
Meer info: E huisvanhetkind@maasmechelen.be – T 089 769 875 
 

 
 

 

 

mailto:info@opvoedingswinkelmaasland.be
mailto:info@opvoedingswinkelmaasland.be
https://drive.google.com/file/d/1BA1F0fMWA0bSxuiBttsu6LIEkNIsbrOB/view?usp=sharing
mailto:huisvanhetkind@maasmechelen.be
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DIENST IN DE KIJKER 

VOORSTELLING VERNIEUWDE WERKING VAN KIND & GEZIN ANNO 2019 

Zoveel mogelijk kansen creëren voor alle kinderen, samen met partners: dat is de missie van Kind en 
Gezin en die blijft brandend actueel. Daarom hebben we onze lokale dienstverlening versterkt.  
Vanaf 2019 werkt Kind en Gezin flexibeler en wendbaarder om met meer slagkracht in te spelen op 
de noden en wensen van gezinnen. Multidisciplinair werken, een versterkte lokale dienstverlening 
en een hechte samenwerking met lokale partners staan voorop.   

Wat betekent deze verandering voor onze dienstverlening? 
Kind en Gezin is vanaf 2019 in elke eerstelijnszone met een lokaal team actief. Dienstverlening op 
maat van elk gezin staat centraal. Elk lokaal, multidisciplinair team versterkt samen met de lokale 
partners het netwerk van gezinnen. 
  
Wat mag je van een lokaal team van Kind en Gezin verwachten? 
Elk lokaal team werkt voor een specifieke regio en bouwt zijn aanbod uit op volgende manieren:  
 

1. We hebben oog voor de samenhang in onze dienstverlening op medisch, sociaal, 

psychopedagogisch en dit doorheen het volledige gezinstraject (voor aanstaande ouders en 

gezinnen met kinderen t.e.m. 3 jaar). Vb: ondersteuning bij het ouderschap, vroegtijdig 

opsporen van ontwikkelingsproblemen, aandacht voor postpartum depressie of 

intrafamiliaal geweld,... 

 

2. We ondersteunen en stimuleren een positieve, brede leefomgeving waar kinderen en hun 

gezinnen zich thuis voelen. We werken nauw samen met partners uit verschillende Vlaamse 

beleidsdomeinen (welzijn, gezondheid, onderwijs, cultuur, sport, …) en met andere 

bestuursniveaus. Vb: ondersteuning initiatieven rond kinderopvang, spel en 

vrijetijdsbeleving, belangenverdediging van kinderen en gezinnen, aandacht voor de fysieke 

leefomgeving, ... 

 
3. We ondersteunen ouders bij een aantal praktische en financiële aspecten, zoals het 

aanvragen van attesten inkomenstarief voor kinderopvang, Groeipakket (voormalige 

kinderbijslag),… en verwijzen hen door naar de juiste actoren. 

 
Daarom werkt elk lokaal team van Kind en Gezin voortaan multidisciplinair. Onze verpleegkundigen 
en gezinsondersteuners krijgen sinds 1 januari 2019 versterking van een intersectorale 
medewerker, psychopedagoog, sociaal werker, relatiebeheerder en administratief medewerker. 
 
Het lokaal team Maasland staat paraat voor de gezinnen en partners in de gemeenten 
Maasmechelen, Lanaken, Dilsen, Maaseik en Kinrooi.  
 
Meer info:  E maasland@kindengezin.be   
Afspraak maken:  T 078 150 100 (8u tot 20u) Kind en Gezin Lijn  
   I www.kindengezin.be 
   E info@kindengezin.be 
 
 
 
 

 

mailto:maasland@kindengezin.be
http://www.kindengezin.be/
mailto:info@kindengezin.be
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WIST JE DAT … ? 
 

FLYER CONTACTPERSONEN GROEIPAKKET 

Vanaf 1 januari 2019 werd in Vlaanderen de huidige kinderbijslag omgevormd en geïntegreerd in 
het Groeipakket.  
 
Flyer met contactgegevens uitbetalingsactoren: 
https://drive.google.com/file/d/1Bjp0NqRO-jZwJofZJRaYZO9BnAL1z6qC/view?usp=sharing 

 

NIEUWE WEBSITE SLACHTOFFERZORG 

Hoe verwerk ik een ingrijpende gebeurtenis? Wat moet ik regelen? Hoe kan ik een klacht indienen? 
Waar kan ik terecht voor informatie en ondersteuning? Dit zijn maar een aantal van de vragen die 
slachtoffers van een misdrijf, een verkeersongeval, een ramp of een terreuraanslag zich kunnen 
stellen. Om hierop een antwoord te bieden, werd vorig jaar de website www.slachtofferzorg.be 
ontwikkeld. Deze website werd recent uitgebreid met een pagina rond slachtofferschap in het 
buitenland en verschillende pagina's waarop meer concrete informatie en ondersteuning rond een 
aantal feiten wordt geboden. 
 
Meer materiaal: I https://www.slachtofferzorg.be/campagnemateriaal  
Affiches:  I https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties  
Meer info:  E isabelle.vanderhoeven@wvg.vlaanderen.be 
   E yonina.willemse@wvg.vlaanderen.be 
 

JURIDISCH EERSTELIJNSADVIES VREEMDELINGENRECHT 

CAW Limburg biedt gratis juridische eerstelijnsinformatie en advies i.v.m. vreemdelingenrecht. 
Personen met individuele vragen over gezinshereniging, asielprocedure, Belgische nationaliteit, 
arbeidskaarten, studentenvisa, regularisatie, toeristenvisa kunnen er terecht.  
Vanaf 1 januari 2019 werkt deze dienst enkel nog op afspraak. 

Een afspraak maken kan van maandag tem donderdag tussen 16-17u via het nummer 0472 724 459 
of via E vreemdelingenrecht@cawlimburg.be. 

 
LEZING POLARISATIE - BART BRANDSMA 
 
Wanneer: 26 maart om 20u15 
Waar:  CC Maasmechelen 
Prijs:  €9 
Meer info: I https://www.ccmaasmechelen.be/programma/bart-brandsma-venster-op-de-wereld 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Bjp0NqRO-jZwJofZJRaYZO9BnAL1z6qC/view?usp=sharing
http://www.slachtofferzorg.be/
https://www.slachtofferzorg.be/campagnemateriaal
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties
mailto:isabelle.vanderhoeven@wvg.vlaanderen.be
mailto:yonina.willemse@wvg.vlaanderen.be
mailto:vreemdelingenrecht@cawlimburg.be
https://www.ccmaasmechelen.be/programma/bart-brandsma-venster-op-de-wereld
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#GEEFME1MINUUT 

Wereldwijd is 21 maart de Internationale Dag tegen Racisme. Om het thema racisme extra in de verf 
te zetten, lanceert Unia de campagne #GeefMe1Minuut. 
 
Meer info:  
https://drive.google.com/file/d/109ca_0jM-zKQQPVOXtAJfMWk0tFMEgrp/view?usp=sharing 
 

INFORMATIEPAKKET ‘OMGAAN MET DISCRIMINATIE’ 

Het meldpunt discriminatie heeft materialen uitgewerkt om met het thema discriminatie aan de 
slag te gaan in de klas. 
 
Meer info: 
I https://drive.google.com/file/d/1GyNyED_ucUX2K1QZWZjXitjWPksXIxg1/view?usp=sharing 
 
 

DATA ISLAMITISCHE FEESTEN 

Het Ramadanfeest (einde van de vastenmaand) wordt dit jaar gevierd op dinsdag 4 juni. De 
ramadan start op maandag 6 mei. 
Het Offerfeest valt dit jaar op zondag 11 augustus. 
Voor de Marokkaanse gemeenschap bestaat de mogelijkheid dat beide feesten een dag eerder of 
later worden gevierd dan bovenstaande data. 
 
Meer info:  E samenleven@maasmechelen.be -  T 089 769 875 

 

VOORSTELLING ‘ROMEO EN JULIA’  

Ken je veel of weinig Nederlands? Ben je jong of oud? Dat is niet belangrijk, want iedereen die (een 
beetje) Nederlands verstaat, zal plezier beleven aan deze wervelende voorstelling. Peter 
Schoenaerts schreef de tekst, Dirk Van Vaerenbergh regisseert. 

'Romeo en Julia' is het mooiste liefdesverhaal aller tijden. Het zal je hart sneller doen slaan! 
 
Wanneer: Donderdag 21 maart om 20u00 
Waar: Zaal Nieuwenborgh  - Wal 7  - 3650 Dilsen-Stokkem (parkeren kan op het 

Tugelaplein) 
Ticketprijs:  €3 (groepstarief vanaf 10 personen €2) 
 
Voor info of inschrijvingen:  Afdeling WVC Dilsen-Stokkem - Europalaan 25 -  3650 Dilsen-

Stokkem – T  089 790 890 – E wvc@dilsen-stokkem.be 
 

VZW ZEZIJNZO 
 
Vzw ZeZijnZo is een Limburgse vereniging voor ouders, door ouders met een uitgebreid aanbod voor 
aanvullende ondersteunende zelfhulpverlening voor het gezin. Deze vereniging is er voor ouders 
met een autumn kind. 
Autumn verwijst naar autisme, ADHD, ASS, gedragsproblemen, automatisme, motivatie en uniek. 

Meer info: I www.vzw-zezijnzo.be 

 

 

https://drive.google.com/file/d/109ca_0jM-zKQQPVOXtAJfMWk0tFMEgrp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GyNyED_ucUX2K1QZWZjXitjWPksXIxg1/view?usp=sharing
mailto:samenleven@maasmechelen.be
mailto:wvc@dilsen-stokkem.be
http://www.vzw-zezijnzo.be/
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RAP OP STAP 

Rap op Stap is voor iedereen die omwille van een klein budget niet op vakantie of uitstap kan gaan: 
mensen met een leefloon of een verhoogde tegemoetkoming, werknemers van sociale en beschutte 
werkplaatsen, mensen in budgetbegeleiding, 
budgetbeheer of schuldbemiddeling. 
Rap op Stap helpt bij het uitzoeken van een uitstap, activiteit of vakantieverblijf. 
 
Zitdagen:  Elke woensdag voor het Maasland 
Waar:   Projectencentrum - Oude Baan 207 - 9u00 tot 12u00 

Sociaal Huis -  Binnenhof 2 - 13u00 tot 16u00 
Meer info:  E maasland@rapopstap.be  
   T 011 232 495 

Facebook: Rap Op Stap Limburg 
Folder:  
I https://drive.google.com/file/d/1SN0tKGgAaxY3L29pA3UD_FyUAooKumMd/view?usp=sharing 
 

OEFENKANS NEDERLANDS VOOR EN DOOR OUDERS 

De inspiratiemap ‘Oefenkans Nederlands voor en door ouders’ helpt ouderwerkingen en scholen 
om laagdrempelige activiteiten te organiseren. 
 
Meer info: 
I https://drive.google.com/file/d/1Y2l6zXw6CGp0gJU4LKovR7Vz7Jv5KQFH/view?usp=sharing 
 

BSIT  

Bsit, de babysitting app, helpt ouders om in drie kliks vertrouwenswaardige babysitters te vinden 
dichtbij huis, beoordeeld en aanbevolen door vrienden en de Bsit gemeenschap. Of men nu een 
babysit, naschoolse opvang, dagopvang of vakantie opvang nodig heeft, alles kan eenvoudig via de 
app geregeld worden. Aanvullende verzekering voor maar 1€. 
 
Meer info: I https://bsit.onelink.me/fftH/353df9db 
 

‘PLAN-TREKKERS’: ÉÉN GEZIN ÉÉN PLAN IN GENK-ZUTENDAAL-AS EN IN HET 

MAASLAND 

Sinds 1 maart zijn de Plan-trekkers actief. Gezinnen of jongeren die even niet op eigen kracht verder 
kunnen of met hulp van de eerste lijn, krijgen steun van iemand die met hen de zaken op orde zet 
en hulp inschakelt waar die het dringendst nodig is.  
Binnen dit team is er ook een “eerstelijns psycholoog” die in een korte reeks van contacten een 
inschatting maakt van het welbevinden van kinderen of jongeren of een korte begeleiding kan 
aanbieden.  
  
Meer info: I www.plan-trekkers.be 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:maasland@rapopstap.be
https://drive.google.com/file/d/1SN0tKGgAaxY3L29pA3UD_FyUAooKumMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y2l6zXw6CGp0gJU4LKovR7Vz7Jv5KQFH/view?usp=sharing
https://bsit.onelink.me/fftH/353df9db
http://www.plan-trekkers.be/
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‘KIND ZOEKT SCHOOL’ VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020 

Werk je met ouders die voor hun kind(eren) op zoek zijn naar een (nieuwe) school in 
Maasmechelen? Daar kan je ze zeker verder helpen met de volgende info.  
 
In de Lokaal Overlegplatformen (LOP) basis- en secundair onderwijs van Maasmechelen zijn er 
gemeenschappelijke inschrijfperiodes voor het schooljaar 2019-2020 afgesproken.  
Die periodes zijn gelijk voor het basis- en secundair onderwijs. 
 

Basisonderwijs 
 

Voor wie? 
Voor alle kinderen geboren in 2017 (ook al mogen zij pas instappen als ze 2,5 jaar geworden zijn) en 
oudere kinderen die naar een nieuwe school willen vanaf volgend schooljaar. 
 

Wanneer? 
‘Broers en zussen’ van reeds ingeschreven leerlingen én ‘Kinderen van personeel’ mogen eerst 
inschrijven van 25 maart tot en met 05 april 2019 (twee weken voor de paasvakantie) 
Alle kinderen kunnen inschrijven vanaf  23 april 2019 (de eerste dinsdag na de paasvakantie) 
 

Vrije plaatsen?  
Voor en na deze inschrijfperiodes maken de scholen hun vrije plaatsen bekend op hun website. 

 

Secundair onderwijs 
 

Voor wie?  
Leerlingen die naar het eerste jaar gaan. 
Leerlingen die willen inschrijven in de hogere jaren (vanaf het tweede jaar eerste graad). 
 

Wanneer? 
‘Broers en zussen’ van reeds ingeschreven leerlingen en ‘Kinderen van personeel’ kunnen zich 
inschrijven van 25 maart tot en met 05 april 2019 (twee weken voor de paasvakantie). 
Alle jongeren kunnen inschrijven vanaf  23 april 2019 (de eerste dinsdag na de paasvakantie). 
 

Vrije plaatsen?  
Voor en na deze inschrijfperiodes maken de scholen hun vrije plaatsen bekend. 
 

Inschrijven vanaf het tweede jaar secundair onderwijs kan vanaf de eerste schooldag na de 
paasvakantie, dinsdag, 23 april 2019. 

 
Inschrijven in een school veronderstelt dat het kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en dat 
de ouders het pedagogisch project en het schoolreglement ondertekenen voor akkoord.  
Het is handig als ouders hier vooraf mee kennismaken bijvoorbeeld via de schoolwebsites of 
opendeurdagen. Voor meer informatie kunnen ouders altijd terecht in de school van hun voorkeur. 
 
Inschrijven in het buitengewoon onderwijs? Dat kan alleen met een verslag van het CLB. 
 
Meer info over het onderwijsaanbod en de inschrijvingen vindt u op de gemeentelijke website en 
op www.inschrijvingsrecht.be.  
 

Nog vragen? Contacteer het LOP! 

 
 

via Dirk Herfs, E dirk.herfs@ond.vlaanderen.be of T 0474 323 759  

 

http://www.inschrijvingsrecht.be/
mailto:dirk.herfs@ond.vlaanderen.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: E 
huisvanhetkind@maasmechelen.be.  
 
De volgende nieuwsbrief wordt voorzien op 11 juni 2019 – info doorsturen vóór 3 juni 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer info: 
 
Dienst onderwijs & educatie 
Wendy Maesen 
Oude Baan 207 
3630 Maasmechelen 
T 089 769 875 – GSM 0477 609677 
E huisvanhetkind@maasmechelen.be 
I www.huisvanhetkindmaasmechelen.be 

 

 

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

