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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.

Studenten Lentiz LIFE College 
Begin september zijn we voor het 3e
jaar op rij gestart met studenten van
het Lentiz LIFE College opleiding Food
& Lifestyle. Daphne, Noa en Isis zullen
workshops over de gezonde leefstijl
gaan geven bij scholen en bedrijven.
Interesse? Bekijk dan vooral hun
promotiefilmpje voor meer informatie.

Nationale Kraanwaterdag 
Op woensdag 22 september was het
Nationale Kraanwaterdag. Kinderen uit
groep 6 en 7 van IKC VanKampen
kregen een korte les over waarom
water nu eigenlijk zo gezond is en waar
het vandaan komt en mochten hun fles
of bidon komen vullen bij de JOGG-
waterbar. Zie hier meer foto's.

Ploggen @ Kindcentrum Het Visnet 
Leerlingen van Kindcentrum Het Visnet
hebben op 8 september al rennend
afval opgehaald (ook wel ploggen) in
de straten rondom hun school. Om hen
te belonen, werden ze door onze
JOGG-studenten op een gezonde
traktatie getrakteerd: fruitspiesjes en
fruitwater. Bekijk de foto's hier.

Nationale Ouderendag 
Tijdens de Nationale Ouderendag op 1
oktober werd er in het hele land
voorgelezen aan ouderen. In
Vlaardingen maakten we er een
gezonde voorlees-koffieochtend van.
Wethouder Silos las het nationale
voorleesverhaal voor aan ouderen in
de Meerpaal. Zie hier de foto's.
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Urban Haring Run  
Op zondag 3 oktober verzorgde JOGG
Vlaardingen de drinkpost bij de Urban
Haring Run. Deelnemers van zowel de
lange als korte route konden tijdens
hun run een bekertje water nemen of
een bidon van Evides meepakken.
Daar waren ze blij mee want het was
bikkelen in de weersomstandigheden!

NIX18 campagne  
Begin september is de NIX18
campagne gestart. Deze campagne
heeft als doel dat aangesloten clubs
geen alcohol meer schenken voor
jongeren onder de 18 jaar. Wil je als
sportvereniging ook uitdragen dat je
'een club van NIX' bent? Lees
dan meer op onze website. 

Agenda

Oktober 
Hele maand - Stoptober

November 
Hele maand - Workshops studenten 
ma 1 t/m do 5 - Nationaal Schoolontbijt

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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