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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 regelmatig verspreid. Voor het volledige aanbod van activiteiten

en projecten bezoekt u de website en/of volgt u de Facebookpagina.

Nieuwe uitdaging
In september nemen we afscheid van Mariëlla als onze Regisseur Gezondheid. Na een aantal
jaar als regisseur aan de slag te zijn geweest, gaat ze aan een nieuwe uitdaging starten  als
wijkmanager bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Wel binnen de gemeente Vlaardingen, dus
ongetwijfeld zal ze ook in haar nieuwe functie nog met het thema 'gezondheid in Vlaardingen' aan
de slag gaan. 

https://mailchi.mp/e3e677925173/tsslq70y12-4806658?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen


Rookvrije Generatie 
In Vlaardingen werken we aan
een  Rookvrije Generatie. Een
aantal  sportverenigingen hebben hun
complex al rookvrij gemaakt. Zo ook
hockeyvereniging Pollux. In dit
interview vertellen ze hoe zij  tot deze
keuze zijn gekomen en welke stappen
ze hebben gezet.

Nationaal Schoolontbijt 
Het jaarlijkse Nationaal Schoolontbijt
vindt dit jaar plaats van 1 t/m 5
november. Kinderen uit heel Nederland
schuiven aan tafel voor een gezond
ontbijt en leren dat ontbijten heel
belangrijk is. Meedoen?  Meld je
school/klas dan voor 17 september aan
via de website van het Schoolontbijt. 

Nieuwe suikerposter 
De suikerposter van het
Voedingscentrum is vernieuwd. Op de
herziene versie staan verschillende
pakjes drinken. Leuk en leerzaam
om op te hangen op consultatiebureau,
kinderdagverblijf, basisschool of
buitenschoolse opvang. Je kunt de
poster hier bestellen.

Jong Leren Eten  
Vanaf 1 september  kunnen scholen
weer de stimuleringsbijdrage Jong
Leren Eten aanvragen. Dit programma
zorgt ervoor dat  kinderen en jongeren
in aanraking komen met informatie en
activiteiten over voeding. Daarmee
leren zij op een praktische manier
gezonde en duurzame keuzes maken.

https://www.linkedin.com/company/rookvrije-generatie/
https://joggvlaardingen.nl/interview-vmhc-pollux-rookvrij1
https://www.schoolontbijt.nl/
https://webshop.voedingscentrum.nl/producten/zwanger-en-kind/poster-suiker-in-pakjes/
https://gezondeschool.nl/nieuws/lekker-naar-buiten-met-jong-leren-eten?fbclid=IwAR3xB1SUHzG8LzT5kArVvMjgttmAK_GnNQ4I5fPrjJDr8LRTRle-wHph_EY


EU-Schoolfruit 2021-2022 
De inschrijfperiode voor EU-Schoolfruit
2021-2022 is bekend! Van 6 t/m 19
september kunnen scholen zich weer
via de website van EU-schoolfruit
inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en
Groenteprogramma 2021-2022. Noteer
deze datum vast in de  agenda, zodat
het niet vergeten wordt!

Stoptober 
Samen met de 14  buurgemeenten
besteedt gemeente Vlaardingen
aandacht aan Stoptober. Partners als
wijkcentra, voedselbanken en
sportverenigingen vragen wij om de
posters op te hangen en zo mensen te
stimuleren mee te doen aan Stoptober.
Help jij ook mee? 

Nationale Kraanwaterdag 
Woensdag 22 september is het
Nationale Kraanwaterdag. Deze dag
wordt er extra aandacht gegeven aan
het belang van water drinken. Speciaal
voor basisscholen en bso’s is er een
programma gemaakt over water
drinken en bewegen. Aanmelden kan
tot 7 september via deze website.

Urban Haring Run 
Op zondag 3 oktober vindt de 2e editie
van de Urban Haring Run plaats.  Een
bijzonder en sportieve run door de
karakteristieke gebouwen van
Vlaardingen, waarbij er in ieder
gebouw iets te beleven is. Ook
meedoen? Meer informatie en
inschrijven op de website.

Agenda

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://stoptober.nl/
https://kraanwaterdag.nl/aanmelden?fbclid=IwAR0yU2w0sT-B2yWi8OF-qiExlUwOPv7hBBGTyxh0BDCqzwgKdU7cBRqPZxE
http://urbanharingrun.nl/


September 
Do 8 - JOGG Waterbar IKC Het Visnet 
Woe 22 - JOGG Waterbar IKC VanKampen 
Woe 22 - Onderzoek Iresearch Centrum 
Woe 22 - Nationale Kraanwaterdag 
Di 28 - Onderzoek Iresearch Holy-Zuid

Oktober 
Hele maand - Stoptober 
Vrij 1 - Nat. Ouderendag + Voorleeslunch 
Zon 3 - Urban Haring Run

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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