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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.

Een Vlaardings Preventieakkoord!

Op donderdag 1 september hebben meer dan 30 verschillende organisaties hun handtekening
onder het Vlaardings Preventieakkoord gezet. Een akkoord dat gericht is op het 'vitaal en

veerkrachtig' maken van alle Vlaardingers. Wethouder Arnoud Proos ondertekende het akkoord
namens de gemeente. Vanaf nu gaan de deelnemende organisaties aan de slag met het

uitwerken, uitvoeren en organiseren van de acties en activiteiten. Wil je het Vlaardings
Preventieakkoord inzien? Dat kan hier. Aanmelden voor (één van) de werkgroepen kan via

info@stichtingvib.nl.

https://mailchi.mp/1b7a0ce97ec5/tsslq70y12-5626572?e=[UNIQID]
https://joggvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/JOGGVlaardingen
https://stichtingvib.nl/files/Vlaardings%20Preventieakkoord.pdf
mailto:info@stichtingvib.nl


Start stage Lentiz LIFE College
In september zijn we voor het vierde
jaar op rij gestart met een groep
studenten van het Lentiz LIFE College,
opleiding Food & Lifestyle. Vier
enthousiaste meiden die tot de
herfstvakantie klaargestoomd worden
om workshops over gezonde voeding
en leefstijl te gaan geven bij o.a.
basisscholen, organisaties en
bedrijven.

Nationale Kraanwaterdag 
Op 28 sept was het Nationale
Kraanwaterdag. Op deze dag wordt
extra aandacht besteed aan kraanwater
als gezonde en duurzame keuze. De
JOGG studenten hebben in het kader
van deze dag op alle basisscholen in
Vlaardingen waterkannen uitgedeeld
met receptenkaarten voor heerlijke
groente/fruit-water combinaties. Een
geslaagde actie! 

Culture Candy Festival 
Op 7 sept was JOGG Vlaardingen
aanwezig bij het Culture Candy
Festival voor tweedeklassers op het
Stadsstrand in Vlaardingen. We
hebben workshops gegeven over
gezonde voeding en de leerlingen 2
verschillende (gezonde) smoothies
laten proeven. Jongeren (12-18 jaar)
zijn voor ons een vrij nieuwe doelgroep,
maar ze waren erg enthousiast!

NIX18 - wel zo sportief
Nog steeds kunnen 4 op de 5 jongeren
onder de 18 alcohol krijgen in de
sportkantine. Tijd voor verandering! Wil
jij als sportvereniging kans maken op 1
van de 6 prijzen van €750, te besteden
aan sportmateriaal naar keuze? Kleed
dan met de materialen uit het NIX18
sportpakket de kantine aan, maak een
foto van en deel het met clubvannix.
Meedoen kan nog t/m 16 oktober.

Agenda

Oktober

Ma 3 t/m zo 9 - Week van de opvoeding
Di 4 - Burgemeestersontbijt

Hele maand - Stoptober
 

November

Ma 7 t/m vrij 11 - Nationaal Schoolontbijt
Ma 7 t/m vrij 11 - Week van de motoriek

Heeft u een JOGG-gerelateerd item dat we in onze nieuwsbrief kunnen opnemen?  Laat het dan

weten via info@joggvlaardingen.nl 

https://www.lentiz.nl/mbo-life-college/
https://joggvlaardingen.nl/slir/w1920/files/copy_of_the_games_sport_equipment_worksheet__42_x_59_4_cm_.png
https://www.trimbos.nl/aanbod/nix18voorprofs/toolkit/nix18-wel-zo-sportief/?fbclid=IwAR3hu42PXdjVZDWCxSPr_uA6ma6AkvxW3YZXfV-vjkU3i6kl9AnJDb_2bVs
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