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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.

Nationaal Voorleesontbijt 
In  Bibliotheek de Plataan werd  in het
kader van de Nationale
Voorleesdagen  een gezond (!) ontbijt
georganiseerd. Naast dat er werd
voorgelezen over de moppereend,
mocht JOGG regisseur Mariëlla Danse
vertellen waarom het zo belangrijk is
om gezond te ontbijten. Een mooie
samenwerking!

Lezing Herre Zonderland
Ruim 25 werknemers van de gemeente
Vlaardingen lieten zich op woensdag 5
februari inspireren door Herre
Zonderland. Het thema: vitaliteit op de
werkvloer.   Lees hier meer.
Ook  geïnteresseerd als organisatie?
Neem dan contact met ons op via het
contactformulier. 

Bronzen certificaat Move4U
Op zaterdag 1 februari  werden de
inspanningen tot het gezonder maken
van de kantine van volleybalvereniging
Move4U beloond: in het bijzijn van veel
leden en hun ouders, reikte wethouder
Bart Bikkers het bronzen certificaat van
de gezondere sportkantine uit. Lees er
meer over op onze website. 
 

Afsluiting JOGG stagiaires
Vorige week hebben wij als JOGG
afscheid genomen van onze 4
stagiaires van het Lentiz LIFE College.
Na een half jaar intensief meelopen
binnen de organisatie, is het  tijd voor
een nieuwe uitdaging. Lees hier meer
over wat de meiden  tijdens hun stage
hebben gedaan.

https://mailchi.mp/53c1df53467e/tsslq70y12-3130257?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://joggvlaardingen.nl/lezing-jogg-ambassadeur-herre-zonderland
https://joggvlaardingen.nl/contact
http://https//joggvlaardingen.nl/nieuwjaarsreceptie-gemeente-vlaardingen-
https://joggvlaardingen.nl/volleybalvereniging-move4u-eerste-club-in-vlaardingen-met-gezondere-sportkantine
https://joggvlaardingen.nl/afsluiting-stage-studenten-lentiz-life-college


Regionale JOGG bijeenkomst ZH
Vorige week mochten wij gastdames
zijn tijdens  tijdens  de regionale JOGG
bijeenkomst in de Food Innovation
Academy (FIA). Naast het delen van
kennis en informatie tussen de JOGG-
gemeenten, kregen we ook een
rondleiding door het gebouw waar de
FIA huisvest. Een geslaagde ochtend!

Week voor de Gezonde Jeugd 2020
In de week van 16 t/m 20 maart staat
de jaarlijkse 'Week voor de Gezonde
Jeugd' weer op het programma. Ook dit
jaar willen we als JOGG Vlaardingen
weer uitgebreid aandacht besteden
aan deze week. Meer informatie volgt.
Heb je als organisatie  ideeën voor
deze week? Laat het ons weten!

Agenda

Februari

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

Maart

Ma 16 t/m vrij 20 - Week voor de Gezonde Jeugd

Zo 22 - Wereld Waterdag 

Za 28 - Vlaardingen Schoon Challenge

Zo 29 - Zomertijd

Di 31 - Internationale dag van de slaap
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