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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.
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Zomer van de Gezonde Jeugd

Nationale Kraanwaterdag

JOGG vraagt aandacht voor de Zomer
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Inschrijving EU schoolfruit 20-21
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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

Juli

Juni t/m aug - Avond4Daagse Home Edition

Juni t/m aug - Avond4Daagse Home Edition
Juli t/m aug - Zomer van de Gezonde Jeugd
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