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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.

Gezonde Koek-en-Zopie op het Vlaardingse Winterterras
Tijdens het Winterterras heeft JOGG Vlaardingen bijna 4000 kinderen die deelnamen aan het
Schoolschaatsen van partner ViB, na aﬂoop van het schaatsen voorzien van een gezonde Koeken-Zopie! De eerste exemplaren werden in de week voor de kerstvakantie uitgedeeld door
wethouder (en tevens JOGG voorzitter) Jacky Silos, samen met bakker Frans Hazenberg. Een
heel geslaagde actie die ook door lokale media werd opgepakt. Lees hier bijvoorbeeld het bericht
uit AD Waterweg.
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Agenda
Januari

Februari

Woe 22 - Nationaal voorleesontbijt

Di 11 - Regionaal JOGG overleg in Vlaardingen
Woe 19 - Stuurgroepvergadering JOGG

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

