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Huis
van
het
Kind op
Geel
- aanbieden.
Laakdal
Meerhout
Wij blijven
onze
dienstverlening
afspraak
Maar-wist
je dat je heel wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
is.
Wat?
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
je een afspraak
maar
je onverwachts
tochof
niet
geef
even
eenofseintje:
013
67 01
ZoekHeb
je informatie
als ouders?
Benkan
je bezorgd
over het gedrag
de komen,
gevoelens
van ons
je kind,
tiener
twintiger?
Babbel
je 10.
er eens
graag met anderen over of heb je hulp nodig? Het Huis van het Kind helpt je graag verder!

Vragen over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.

Verschillende organisaties in Geel, Laakdal en Meerhout bieden hier hun samenwerking aan, zodat deze voor iedereen zichtbaar
en bereikbaar is. Je kan er terecht voor informatie en verschillende activiteiten.

Voor wie?
Elke ouder van kinderen van 0 tot 24 jaar die vragen heeft over opvoeding en de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen
kan op de website terecht. Wanneer je in verwachting bent, kan je ook op de website terecht. Je vindt er eveneens activiteiten die
georganiseerd worden door het Huis van het Kind en hun partners.

Een bezoekje brengen?
https://www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be/ (https://www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be/)

 Contactinformatie
Welzijn (/dienst-welzijn)
Gemeentehuis

Lees

Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
ocmw@laakdal.be (mailto:ocmw@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00

Alle informatie (/dienst-welzijn)
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ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●
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Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

