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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.

Factsheeet JOGG Vlaardingen 2020

Het was een vreemd jaar. In januari stelden we als JOGG Vlaardingen een mooi uitvoeringsplan
op met leuke activiteiten en evenementen, maar deze hebben we vanaf de Coronacrisis in maart
behoorlijk om moeten gooien. Desalniettemin bleek tijdens het maken van de jaarlijkse factsheet
dat we als organisatie eigenlijk nog hele mooie resultaten hebben bereikt! Benieuwd naar wat wij
het afgelopen jaar hebben gedaan? Bekijk dan het document op onze website. 

Annemarie terug van verlof 
JOGG teamlid Annemarie is weer terug
van zwangerschapsverlof en zal haar
taken de komende periode weer
oppakken. Bedankt Dewi en Jessie van
Vlaardingen in Beweging voor het met
succes waarnemen van alle
werkzaamheden!

Richtlijn gezondere sportkantine
Team:Fit  zet samen met JOGG in op
een  gezondere sportomgeving. Onder
andere door het aanbod in kantines en
horeca van sportaccommodaties
gezonder te maken. Sinds januari
werken zij op een andere wijze.  Lees
hier meer. 

https://mailchi.mp/d38974aa5b82/tsslq70y12-4515902?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://joggvlaardingen.nl/factsheet-resultaten-2020
https://joggvlaardingen.nl/nieuwe-richtlijn-gezondere-sportkantine


Bakken brengt jong en oud samen 
JOGG-stagiaires van het Lentiz-LIFE
College overhandigden 27 januari bij
ontmoetingscentrum De Bijenkorf 40
boxen met een gezonde traktatie voor
ouderen aan Seniorenwelzijn. Een heel
mooi initiatief in deze, voor ouderen,
vaak eenzame tijd van Corona. Lees
hier het volledige bericht.

Hoe leer ik mijn kind groente eten? 
In samenwerking met  Opgroeien in
Vlaardingen  hebben we weer een
mooie video mogen maken om
ouders  te informeren over het belang
van een gezonde leefstijl. In deze video
staat het onderwerp 'groente eten'
centraal. Bekijk hem via de link op
onze website.

JOGG stagiaires Lentiz LIFE College 
Ondanks dat  Corona-maatregelen de
stageperiode van de JOGG stagiaires
er  heel anders uit heeft laten zien,
hebben de studenten ook in januari
weer mooie dingen laten zien.
Presenteren kan helaas alleen voor de
camera, maar dat leverde wel dit mooie
filmpje over suiker op. 

Nieuwe video's over buitenspelen 
Als JOGG vinden wij buitenspelen erg
belangrijk en besteden we hier veel
aandacht aan. Maar hoe bereid je  je
kind voor op veilig buitenspelen? En
hoe maak je hier afspraken over?
Opgroeien in Vlaardingen heeft hier 3
nieuwe video's over gemaakt. Deze
kun je hier bekijken.

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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