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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.

Avond4Daagse Home Edition

In juni hebben wij  als JOGG Vlaardingen, in samenwerking met de organisatie van de
Avond4Daagse en de MindOffice,  uitgebreid promotie gemaakt voor de Avond4Daagse Home
Edition.  Met succes, want er hebben de afgelopen periode in Vlaardingen 615 deelnemers (!)
meegedaan aan deze aangepaste editie!
Nog meer goed nieuws, want de mogelijkheid tot meedoen is verlengd naar 30 september! Nog
niet gelopen? Ga dan zeker nog even op pad! Meer informatie en spelregels zijn te lezen op de
website van de Avond4Daagse.

https://mailchi.mp/0a0bb4f869d1/tsslq70y12-4409830?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


Subsidie watertappunt (onderwijs)
Naast basisscholen kunnen nu ook
voortgezet onderwijs scholen subsidie
aanvragen voor een watertappunt
binnen of buiten de school. Op 23
september wordt de regeling
opengesteld en er is 2 miljoen euro
beschikbaar. Meer weten? Lees dan
hier, of bekijk het filmpje met uitleg.

Daily Mile (onderwijs)
Begin juli hebben we bij IKC De
Schakel een video mogen maken voor
de interventie 'Daily Mile'. De  school
loopt al jaren trouw mee en
beleeft  zichtbaar plezier aan
het  concept! Benieuwd naar de video
en hoe de Daily Mile in zijn werk gaat?
Kijk dan op onze website. 

Gezonde Sportkantine (sport)
Als JOGG Vlaardingen hebben we voor
in het Fit Vlaardingen Magazine een
artikel mogen schrijven over de
Gezonde Sportkantine. Het artikel is te
lezen op pagina 31 van de augustus
editie van het magazine. Ook vol met
andere interessante sport- en beweeg
gerelateerde artikelen! 

Subsidie EU Schoolfruit (onderwijs)
Van 31 augustus t/m 11 september
2020 kunnen basisscholen zich
inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Deelnemende
basisscholen ontvangen 20 weken lang
iedere week 3 porties groente en fruit
voor alle leerlingen. Meer informatie op
de website. 

Fiets-naar-je-werk-dag (werk)
Op 24 september vindt de landelijke
fiets-naar-je-werk-dag plaats. Op deze
dag worden werknemers gestimuleerd
zoveel mogelijk fietsend naar het werk
te gaan.  Gezond en goed voor
het milieu! Werk je thuis? Ook dan kun
je meedoen! Lees meer informatie op
de website.

Buitenspeelinspiratie (vrije tijd)
In de zomervakantie hebben we in
samenwerking met Vlaardingen in
Beweging  weer nieuwe inspiratie voor
het buitenspelen ontwikkeld. Belangrijk,
want volgens onderzoek van het Mulier
Instituut moet buitenspelen meer
structurele  aandacht krijgen. Op onze
website zijn de video's te bekijken.

https://gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/subsidie-watertappunt
https://www.youtube.com/watch?v=r6kfx53Yfm4
https://joggvlaardingen.nl/daily-mile
http://https//joggvlaardingen.nl/nieuwjaarsreceptie-gemeente-vlaardingen-
https://www.fitvlaardingen.nl/
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit.htm
https://www.fietsnaarjewerkdag.nl/
http://https//joggvlaardingen.nl/nieuwjaarsreceptie-gemeente-vlaardingen-
http://www.stichtingvib.nl/
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10034&m=1592480647&action=file.download
https://joggvlaardingen.nl/nieuwe-buitenspeelinspiratie


Gezondheidsvaardigheden
Vlaardingers (thuis)
De afgelopen  periode  hebben we met
Stroomopwaarts, Stichting Aanzet, de
Bibliotheek en Vluchtelingenwerk
nagedacht over het vergroten van
gezondheidsvaardigheden van ouders
en verzorgers. Lees hier meer over de
ervaringen. 

JOGG Waterbar (media)
We hebben onze JOGG Waterbar de
afgelopen periode gelukkig weer wat
meer in kunnen zetten tijdens
activiteiten. Om uit te leggen hoe de
Waterbar werkt, hebben we een video
gemaakt. Geïnteresseerd? Kijk dan op
onze website. Hier is ook meer te lezen
over  het huren van de bar.

Agenda

De Nederlandse overheid heeft alle evenementen  tot 1 september afgelast. Dit heeft ook voor de

evenementen van JOGG gevolgen. We proberen zoveel mogelijk alternatieven te bieden die binnen de

gestelde richtlijnen vallen. Om deze reden hebben we de aankomende evenementen wel genoemd, maar

zullen we deze dus anders inrichten.

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 

Augustus

Juni t/m sept - Avond4Daagse Home Edition

Ma 31 - Opening subsidie EU Schoolfruit

September

Juni t/m sept - Avond4Daagse Home Edition

Ma 14 t/m vrij 18 - School op Seef Week

Woe 23 - Opening subsidie watertappunten

Woe 23 - Nationale Kraanwaterdag

Do 24 - Fiets-naar-je-werk-dag
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