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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.

Vlaardingse Ommetje competitie

De app 'Ommetje' is bij veel mensen wel bekend. Hierin moedigt de Hersenstichting je samen met
neuropsycholoog Erik Scherder aan elke dag een ommetje te lopen. Als JOGG hebben we hier, in
samenwerking met Vlaardingen in Beweging, op ingespeeld door een heuse 'Vlaardingse
Ommetje competitie' op te richten. Inmiddels doen er al 173 (!) enthousiaste Vlaardingers mee in
deze groep, om de titel 'Vlaardings Ommetje kampioen' te bemachtigen. Ook meedoen of er meer
over lezen? Dat kan op onze website. 

https://mailchi.mp/1f2053f8003c/tsslq70y12-4747442?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://joggvlaardingen.nl/vlaardingse-ommetje-competitie


EU-Schoolfruit verlengd 
Vanwege de lockdown hebben scholen
5 weken geen EU-Schoolfruit en -
groente ontvangen. Het programma
wordt daarom met 5 weken
verlengd. Kinderen krijgen t/m vrijdag 4
juni drie stuks fruit en groente per week
op school.

Gemeente Vlaardingen gaat voor
gezonder voedingsaanbod  
Jacky Silos, wethouder en voorzitter
van JOGG-Vlaardingen
ondertekende  dinsdag 9 februari
samen met 3 andere gemeenten het
ambitiedocument ‘Gezonder
voedingsaanbod in gemeentehuizen’.
Lees er meer over op onze website.

Subsidieronde 3 watertappunten
Op 8 maart opent de inschrijving voor
de derde ronde van de subsidie
Watertappunten. T/m 19 april kun je als
school een buiten- of
binnenwatertappunt aanvragen,
waarvan 75% wordt vergoed. Kijk meer
informatie op deze website. 

Teel je eigen groente! 
Heb je als ouder thuis een balkon of
tuintje? Laat je kinderen dan zelf
groente telen. Ze raken op deze manier
meer betrokken bij wat ze eten. Hoe
leuk is het om je zelfgekweekte tomaat
te eten?! Weten hoe je een eigen
minimoestuin maakt? Zie dan deze
video.

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen.  

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 
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