
Van: Anke-Elze  
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 21:00
Aan: samensterk@ouderszhz.nl
Onderwerp: Aanmelden voor de bijeenkomst 'Regie in de Regio' met thema 
'Eerste Hulp Bij Het Inkoopkader Jeugdhulp' (woensdag 13 april 2022, 19.30 uur)

Beste raadsleden, 

U bent van harte welkom op onze bijeenkomst ‘Regie in de Regio’.

Wat: 'Regie in de Regio' rond het thema 'Eerste Hulp Bij Het Inkoopkader Jeugdhulp'
Waar: De Ontmoetingsruimte van Wijkcentrum De Koloriet, Jacob Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht
Wanneer: Woensdag 13 april 2022 om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Wie: Iedereen is welkom, in het bijzonder ouders, jongeren en naasten uit de gemeenten 
Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, H-I-Ambacht, Hoeksche 
Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht
Kosten: De bijeenkomst is gratis

Het belooft een leerzame avond te worden met muziek die aansluit bij het thema van de avond door 
Peter de Jong en het ‘Stoom Uit Je Oor Koor’. 

Corina van Ipenburg, programmamanager bij de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ), zal 
ons meenemen in het onderwerp.

We zijn deze avond te gast bij MEE-Vivenz en we zullen de avond rond 21.30 uur met een afsluitende 
borrel beëindigen. We zien er naar uit om elkaar weer in levenden lijve te kunnen ontmoeten.

Doordat wij een beperkt aantal plaatsen hebben vragen we u om uzelf aan te melden. In de bijgaande 
link treft u een formulier aan waarmee dat gemakkelijk 
kan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsQ1QdLCRiylMd2Y1LDZIOHY7rE4gVIv5Z5-
J7B79ioOxhKw/viewform?usp=pp_url

U wordt van harte uitgenodigd deze uitnodiging onder geïnteresseerden te verspreiden.

De volgende themabijeenkomsten ‘Regie in de Regio’, ter versterking van het cliënt- en 
familieperspectief in de regio Zuid-Holland Zuid, worden gehouden op woensdag 8 juni 2022, 
woensdag 21 september 2022 en woensdag 16 november 2022.

Met vriendelijke groet,
namens het kernteam van @ouderszhz,

Anke-Elze de Jong-Rietstap
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