SAVE THE DATE!
Maand van de Regio - juni 2021
Zet alvast in je agenda: de Maand van de Regio Zuid- en OostDrenthe in juni.
Een maand vol met werkbezoeken, inspirerende sprekers,
kennissessies van en voor iedereen die aan de brede welvaart in de
Regio (Deal) Zuid- en Oost-Drenthe werkt en alle
andere geïnteresseerden.

LinkedIn

Twitter

Website

We houden je op de hoogte van alle activiteiten. Binnenkort
publiceren we de kalender voor de Maand van de Regio met de
mogelijkheid om je in te schrijven.
Privacy
We vinden privacy en
transparantie erg belangrijk.
De gegevens die we
gebruiken voor deze mailing
verstrekken we daarom niet
aan derden en gebruiken we
ook niet voor andere
doeleinden.
Op de website vind je onze
volledige privacyverklaring.
Deze mailing is bestemd voor
direct betrokkenen van de
Regio Deal Zuid- en OostDrenthe. Wil je geen
nieuwsberichten meer
ontvangen?
Geen probleem, dan kun je
je uitschrijven door op
‘afmelden’ onderaan deze email te klikken.

Over de Maand van de Regio
In de regio Zuid- en Oost-Drenthe werken we vol enthousiasme
samen aan de brede welvaart. Onze kracht is samen leren en
ontwikkelen in een regio waar ruimte is! Halverwege de Regio Dealperiode is dit hét moment om onze successen te vieren en kennis te
delen. We leren iedereen die met hart voor de Regio werkt aan
Wonen, Werken en Welzijn nóg beter kennen. De Maand van de
Regio is er voor iedereen die direct betrokken is bij de projecten van
de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en alle andere
geïnteresseerden. Daarom organiseren we met elkaar gedurende
een maand kennissessies, andere bijeenkomsten en activiteiten.
Plaats in je agenda

Blijf op de hoogte
Volg ons via Twitter LinkedIn of onze website om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen binnen de Regio Deal Zuid- en OostDrenthe.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We zijn per email bereikbaar via regiodealzo@drenthe.nl
Een warme groet,
namens het programma Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe,

Projectgroep Maand van de Regio
Merel Heidinga, Toke Slaman, Jasper Prick, Inge Buursema en
Miranda de Groot

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mailings meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u regiodealzo@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

