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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! 

Uitreiking cheques Cycling4School
Op 4 maart  reikte wethouder Bart
Bikkers aan  Palet Holy, de Hoeksteen
en Het Anker een cheque van €500,-
uit voor deelname aan Cycling4School
afgelopen november. Van dit geld
mogen de scholen een prijs uitzoeken
die te maken heeft met attributen of
activiteiten rondom verkeer, veiligheid
en/of bewegen. Lees meer!

Week voor de Gezonde Jeugd 2020
Het moest vanwege de maatregelen
rondom het Coronavirus  in een wat
aangepaste versie, maar gelukkig
hebben we via onze website en sociale
media kanalen toch  aandacht kunnen
besteden aan de Week voor de
Gezonde Jeugd. In het nieuwsoverzicht
op onze website vind je van elke dag
een leuk bericht!

https://mailchi.mp/bf5bf27bb117/tsslq70y12-4112497?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://joggvlaardingen.nl/wethouder-fietst-rondje-langs-cycling4school-scholen
http://https//joggvlaardingen.nl/nieuwjaarsreceptie-gemeente-vlaardingen-
https://joggvlaardingen.nl/


Video's Opgroeien in Vlaardingen
In samenwerking met  Opgroeien in
Vlaardingen  hebben we  4 filmpjes
gemaakt met 'de  gezonde leefstijl' als
thema. Inmiddels staan 3 van deze
filmpjes online, met de onderwerpen
water drinken en bewegen in het
Klauterwoud (deel 1 en deel 2). Klik op
de links om de filmpjes te bekijken. 

Hoeveel suiker in je tussendoortje?
Als JOGG Vlaardingen hebben we,
mede dankzij de expertise van diëtiste
Hélène Spijkerman, een nieuwe
suikerposter ontworpen.  Dit keer met
het aantal suikerklontjes in
tussendoortjes die ouders hun kinderen
meegeven. Een lastige klus, maar het
resultaat mag er zijn! Zie hier.  

Samenwerking in Groot Vlaardingen
In voorgaande nieuwsbrieven hebben
we al verteld over de samenwerking
met het Lentiz LIFE College. Groot
Vlaardingen heeft hier een artikel over
geschreven waarin onze diëtiste
Hélène Spijkerman nog eens uitlegt
wat de studenten precies hebben
gedaan en waarom dat zo belangrijk is.

JOGG Vlaardingen factsheet 2019
Afgelopen week hebben wij
de  resultaten die behaald zijn in 2019
gepubliceerd in een factsheet.
Verschillende onderwerpen worden
uitgelicht. De factsheet is onder
publicaties op onze website te
bekijken. Vragen? Schroom niet ze te
stellen via ons contactformulier. 

Agenda

Maart

Za 28 - VLD Schoon Challenge AFGELAST!

Zo 29 - Zomertijd

Di 31 - Nationale dag van de slaap

Heeft u als partner/supporter van JOGG ook een

datum die we in onze agenda kunnen

opnemen? Laat het dan weten via

info@joggvlaardingen.nl

April

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

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

Do 16 - Dag van de Gezonde

Schoolkantine AFGELAST!

Vr 17 - Koningsspelen AFGELAST!

Ma 27 - Koningsdag AFGELAST!

 

https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/a-217/waarom-is-water-drinken-belangrijk
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/a-214/waarom-ga-ik-met-mijn-kind-spelen-in-het-klauterwoud
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/a-216/wat-kun-je-in-het-klauterwoud-doen-samen-met-je-kinderen
https://joggvlaardingen.nl/hoeveel-suiker-zit-er-in-jouw-tussendoortje
https://mcusercontent.com/37e94c46114b1814e548d7bd5/images/97fd4dac-5a4f-430c-b64f-ba4b995070f5.jpg
http://https//joggvlaardingen.nl/nieuwjaarsreceptie-gemeente-vlaardingen-
https://joggvlaardingen.nl/publicaties
https://joggvlaardingen.nl/contact
https://joggvlaardingen.nl/
mailto:info@joggvlaardingen.nl
http://www.twitter.com/joggvlaardingen
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen/

