
Bericht namens  

   

 

Inloopspreekuren door CJG en JGZ   

Vanaf januari gaan we starten met inloopspreekuren op De Verrekijker en de Imenhof. Deze  

inloopspreekuren worden georganiseerd in samenwerking met de IB-ers van de Verrekijker en de 

Imenhof, door medewerkers van het CJG en de JGZ  

De inloopspreekuren worden om de twee weken op de vrijdagochtend georganiseerd van 8.00-9.00. 

Elke eerste vrijdag is jeugdverpleegkundige Gerla Kenkhuis (JGZ) aanwezig voor vragen en elke derde 

vrijdag is jeugdconsulent Annemarie de Jong (CJG) aanwezig. De inloopspreekuren worden 

georganiseerd in de schoolgaande weken. De exacte data vindt u terug in de schoolkalender.  

Wie zijn wij? 

Gerla Kenkhuis; Ik ben jeugdverpleegkundige bij GGD Twente Jeugdgezondheidszorg en mijn 

standplaats is Losser. Ik werk met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Bij mij als 

jeugdverpleegkundige kunt u met diverse vragen binnenlopen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld 

gaan over de opvoeding en gedrag van uw kind, maar ook over voeding, veiligheid, verzorging en 

zindelijkheid.  

Annemarie de Jong: Ik ben jeugdconsulent/sociaal werker bij het Centrum Jeugd en Gezin Losser. Wij 

werken met jeugdigen tussen 0-18 jaar en hun ouders en daarnaast bieden wij samen met het sociaal 

team Maatschappelijk werk in de Gemeente Losser. U kunt als ouder bij mij binnenlopen om 

informatie en advies te vragen op alle leefgebieden, waarbij u kunt denken aan opvoeding, financiën, 

vragen over de sociale kaart van losser, inzet van zorg voor uw zoon/dochter wanneer het gaat om 

voorliggende zorg (bijv. maatschappelijk werk, soc. Vaardigheidstraining, inzet van een maatje, 

fondsaanvragen) en wanneer het gaat om inzet van specialistische (jeugd)zorg.  

     

Annemarie de Jong    Gerla Kenkhuis 

 

Kortom; bij kleine of grote vragen, simpel of ingewikkeld, voel u vrij om 

binnen te lopen, dan gaan we samen op zoek naar een antwoord!  

Maakt u liever een afspraak? dan zijn Gerla en Annemarie bereikbaar via de volgende wegen: 

Annemarie de Jong (CJG)   Gerla Kenkhuis (JGZ) 
Telefoonnummer 06-34359065   06 20492351  
Email a.dejong@cjglosser.nl   g.kenkhuis@ggdtwente.nl 
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