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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

Vanwege de Coronamaatregelen wordt er dit jaar geen reguliere versie van de Avond4Daagse
gehouden. Om ouders en kinderen toch in beweging te krijgen, is er een alternatieve versie
bedacht: de Avond4Daagse Home Edition. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2,5 - 5 en 10km
en lopen deze afstand vier keer binnen twee weken. De route bepaal je als deelnemer zelf via de
eRoutes app. Zo kunnen kinderen (en hun ouders) toch de Avond4Daagse medailles halen!

Als JOGG willen we dit initiatief extra ondersteunen door met promotie zoveel mogelijk
Vlaardingers aan het wandelen te krijgen. In samenwerking met  The MindOffice - Creatie &
Realisatie hebben we bijvoorbeeld prachtige posters ontworpen die de komende twee weken op
driehoeksborden door heel Vlaardingen te zien zijn! Meer weten over deze Avond4Daagse Home
Edition? Zie dan onze website of de website van de Avond4Daagse.

https://mailchi.mp/9387cca958b9/tsslq70y12-4330690?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://themindoffice.nl/
https://joggvlaardingen.nl/avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


Wandel4(0)Daagse
Het begon als een buurtwandeling met
4 kinderen, maar groeide uit tot
dagelijkse wandelingen met 15
kinderen. Een geweldig initiatief
van  Wendy Dekkers. Afgelopen
zaterdag sloot de groep  hun
Wandel4(0)Daagse feestelijk af. Meer
lezen? Zie het verslag.

Zomer van de Gezonde Jeugd
JOGG vraagt aandacht voor de Zomer
van de Gezonde Jeugd en roept
op  mee te doen met het organiseren
van activiteiten met betrekking tot
gezonde leefstijl. Initiatieven worden
online gebundeld en er worden JOGG
ambassadeurs ingezet. Meer
informatie volgt!

Inschrijving EU schoolfruit 20-21
Vanaf maandag 31 aug t/m vrijdag 11
september kunnen scholen zich weer
inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2020-2021. Houd
de website van EU-schoolfruit in de
gaten voor meer informatie en
inschrijven. 

Nationale Buitenspeeldag 
Op 10 juni vond de Nationale
Buitenspeeldag plaats.  Vanwege de
Corona maatregelen  zijn er geen
grote  activiteiten georganiseerd, maar
wat is het fijn om te zien dat er wel
kleinschalig aandacht aan de dag werd
besteed! O.a. door het Mamacafé
Vlaardingen.

Nationale Kraanwaterdag
Op woensdag 23 september is het
Nationale Kraanwaterdag en wordt er
een dag lang alleen maar kraanwater
gedronken. Scholen kunnen zich
hiervoor aanmelden, maar ook
individueel kun je meedoen! Meer
informatie en inschrijven op deze
website. 

Fiets-naar-je-werk-dag
De landelijke fiets-naar-je-werk-dag is
verplaatst naar 24 september. Op deze
dag worden werknemers gestimuleerd
zoveel mogelijk fietsend naar het werk
te gaan.  Gezond en goed voor
het milieu! Ook meedoen? Opgeven
kan via deze website.

https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen/posts/4029580567113858
https://jongerenopgezondgewicht.nl/nieuws/zomer-van-de-gezonde-jeugd
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
http://https//joggvlaardingen.nl/nieuwjaarsreceptie-gemeente-vlaardingen-
https://www.facebook.com/mamacafevld/posts/2676766705756222
https://www.kraanwaterdag.nl/
https://www.fietsnaarjewerkdag.nl/


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 

Juni

Juni t/m aug - Avond4Daagse Home Edition

Juli

Juni t/m aug - Avond4Daagse Home Edition

Juli t/m aug - Zomer van de Gezonde Jeugd
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