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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.

Ommetje kampioenen bekroond 
Op woensdag 26 mei werden de
prijzen voor de eerste Vlaardingse
Ommetje competitie uitgereikt. Uit een
deelnemersveld van 191 mensen
ontvingen de nummers 1 t/m 3 een
waardebon van RunningPoint.  Het
volledige artikel lees je hier. 

Nationale Buitenspeeldag 
Dat was een hele geslaagde en
zonnige Buitenspeeldag! De
buurtsportcoaches van ViB  waren op
verschillende speelplaatsen aanwezig
en hebben met kinderen allerlei spellen
van de buitenspeelinspiratie kunnen
spelen. Volgend jaar weer!

https://mailchi.mp/903ba4c2abcf/tsslq70y12-4787806?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://www.runningpoint.nl/
https://joggvlaardingen.nl/vlaardingse-ommetje-kampioenen-bekroond
https://stichtingvib.nl/buitenspeelinspiratie?theme=onderwijs


Webinar 'ouderschap in balans' 
Op 28 juni organiseerde Opgroeien in
Vlaardingen de webinar 'ouderschap in
balans'. Annemarie sloot hierbij aan en
vertelde hoe belangrijk het is om als
ouder goed voor jezelf te zorgen, o.a.
door te bewegen, gezond te eten en
genoeg te slapen.  Je kunt de webinar
via deze link terugkijken. 

Avond4Daagse Home Edition 2021 
Net als in 2020 vindt de
Avond4Daagse dit jaar weer in de vorm
van een Home Edition plaats. T/m
31  juli kun je (met je kinderen) de
Avond4Daagse vanuit je eigen
voordeur lopen. Natuurlijk met als
beloning een medaille! Meer informatie
en aanmelden op deze flyer.

Verantwoord alcohol schenken 
NOC*NSF heeft een e-learning
ontwikkeld speciaal voor barvrijwilligers
en medewerkers van sportkantines. In
drie online modules doe je  de juiste
kennis op over verantwoord alcohol
schenken kun je goed beslagen ten ijs
komen in verschillende situaties. Lees
hier meer.

Alternatieve Zwem4Daagse 2021 
Ook dit jaar organiseert ZVVS  een
alternatieve  zwem4daagse  voor
iedereen t/m 14 jaar. De zwem4daagse
vindt plaats in de eerste vier weken van
de zomervakantie op woensdag en
begint op 21 juli. Meer lezen en/of
aanmelden? Klik dan hier. 

https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/
https://studiodigitaal.webinargeek.com/watch/replay/963642/d447757bbf7e79a39e090cc932b5dc3d/
https://mcusercontent.com/37e94c46114b1814e548d7bd5/files/b0baa5fa-e3d1-3bc5-4560-2ce4697eaed2/JOGG_Avond4Daagse_Flyer_2021_proef_3.pdf
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/gezonde-sportomgeving/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken?utm_source=social&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR1vwSRELvV3CoebSWv-YoPHrV3NN9nD9GyJ0l7UtfgCc5H64O-2JQaZrrs&utm_source=ASK+nieuwsbrief+%7C+2020&utm_campaign=6c47e29f9a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_12_02_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_48f2b0dc27-6c47e29f9a-68944233
https://www.facebook.com/ZVVS-Wedstrijdzwemmen-1445782145681091/?__cft__[0]=AZVEU58CdIwXjyCNcA1EP9nlueCNbB-zmIaJOcPLjhsOkZ17bdugo2DW4N1DIpY95FLYJpzq4pvcgsYVQYmJBPEs2eS_hE8tvJIj2JzzQ_Y2YkeYXLWQnOc9rpAc8cH7dZHmDG74AYDaXT7xlR2C7V-b&__tn__=kK-R
https://www.zvvs.nl/vereniging/zwemvierdaagse/?fbclid=IwAR136N-aR4F29pBCMcKw5LEAvL-tRfZpjkek06Y36kpRZuI9jVNFykX5hGI


Haring en Bier Wandeltocht 
Ook dit jaar wordt er geen volledige
Haring en Bier Wandeltocht
georganiseerd, maar je kunt hem wel
lekker zelf lopen! De organisatie heeft
een wandeltocht verzonnen door het
centrum van Vlaardingen. Meer
informatie en de verschillende routes
vind je hier.

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!

Agenda

Juli 
Hele maand - Avond4Daagse 
Woe 21 + 28 - Zwem4Daagse dag 1 en 2 
 

Augustus 
Woe 4 + 11 - Zwem4Daagse dag 3 en 4 
Ma 30 - Start schooljaar 21-22

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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