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Nieuwsbrief JOGG Vlaardingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen binnen
JOGG Vlaardingen. De nieuwsbrief wordt maandelijks verspreid. Voor het volledige aanbod van
activiteiten en projecten bezoekt u de website en/of volgt u de Facebookpagina.

Coronavirus
Het Coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. Ook bij JOGG Vlaardingen zijn wij daarom
genoodzaakt verschillende activiteiten die op de planning staan, te cancelen. Dit was vorige week
al het geval tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd en zal tenminste, tot nader bericht, tot 6
april duren. Dit betekent dat o.a. de 'Vlaardingen Schoon Challenge' en Wandel-naar-je-werk-dag
niet door kunnen gaan.
Met de maatregelen vanuit de overheid ziet ons dagelijks leven er ineens anders uit. Het is
misschien daarom wel nog belangrijker om bewust te zijn van je leefstijl door op je voeding te
letten en te blijven bewegen. Uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Veel partners en
supporters van JOGG Vlaardingen delen hier dagelijks iets over op hun sociale media. Houdt de
Facebook van JOGG daarom in de gaten voor inspiratie!
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Agenda
Maart

April

Za 28 - VLD Schoon Challenge AFGELAST!

Do 2 - Wandel-naar-je-werk-dag AFGELAST!

Zo 29 - Zomertijd

Ma 13 t/m vr 17 - Week van het jonge kind

Di 31 - Nationale dag van de slaap

Do 16 - Dag van de Gezonde
Schoolkantine AFGELAST!

Heeft u als partner/supporter van JOGG ook een

Vr 17 - Koningsspelen AFGELAST!

datum die we in onze agenda kunnen

Ma 27 - Koningsdag AFGELAST!

opnemen? Laat het dan weten via
info@joggvlaardingen.nl

