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Dit is de nieuwsbrief van de
combinatiefunctionarissen Sport,
Onderwijs en Cultuur. Op deze
manier willen we iedereen die
betrokken is bij onze
werkzaamheden informeren over de
stand van zaken en de laatste
ontwikkelingen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van
JongPutten, de Gemeente Putten, de
Gelderse Sport Federatie en stichting
Jeugd-Punt. In deze groep werken we
met elkaar samen om het aanbod van
sport en cultuur te vergroten. Veel
leesplezier!
Groetjes Lisette, Tom, Kelvin en Jiska

Bevrijdingsdag brengt jong en oud bij elkaar
Maandag 5 mei kwamen ‘De Samenlopers’ in Putten aan om het
bevrijdingsvuur te overhandigen. De aanwezige kinderen hebben
daaropvolgend de hele ochtend het bevrijdingsvuur meegenomen bij
de georganiseerde vossenjacht van JongPutten.
Met een lantaarn gingen de kinderen in het centrum van Putten op
zoek naar verschillende vossen. Een bakker, kapitein, generaal, piraat
en nog veel meer vossen probeerden zich schuil te houden in de
straten van Putten. De groepjes kregen uiteindelijk een routekaart,
die naar het Bosbad leidde. Na een lange wandeltocht werd bij de
ingang van het Bosbad het vuur opnieuw overhandigd.
Vervolgens konden de kinderen in de middag voor een leuke korting
bij het Bosbad Putten naar binnen, om daar te genieten van een
fantastisch opgezette speelmiddag. Een DJ, grote opblaasbare
hindernisbanen en natuurlijk de standaard faciliteiten waren
aanwezig voor de deelnemende kinderen.
Blijf altijd op de hoogte www.jongputten.nl

www.twitter.com/jongputten

www.jongputten.nl/nieuwsbrieven

www.facebook.com/jongputten

www.youtube.com/user/jongputten
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Circusvoorstelling levert ook bij tweede 50 ingeschreven
kinderen meer dan 100 bezoekers
JongPutten is dit jaar voor het eerst gestart met een circusproject voor de kinderen van de basisschool.
Maximaal 50 kinderen konden zich inschrijven voor vier weken circusplezier. Jongleren, theater, balanceren en
acrobatiek. De vierde week mochten de kinderen in een echte circusvoorstelling hun kunsten laten zien aan hun
papa, mama, opa, oma, broertjes en zusjes.
De serie in februari zat al gauw vol, waardoor wij in mei nog een serie hadden gepland. Toen ook deze serie
binnen korte tijd vol zat, konden wij concluderen dat dit project een groot succes is geweest.
Heeft u de voorstelling gemist? Geen probleem, want op www.jongputten.nl kunt u de gehele voorstelling
terugkijken.

G.V. Orion start met freerunnen voor verschillende leeftijden
Eind van het kalenderjaar 2013 heeft JongPutten freerunnen
aangeboden voor de kinderen en jongeren in Putten. Deze
clinic sloeg flink aan, waardoor wij het gevoel kregen dat wij
hier iets extra’s mee moesten gaan doen in Putten.
G. V. Orion is met ons gaan brainstormen om te kijken wat zij
kunnen betekenen voor het freerunnen in Putten. Uiteindelijk
hebben zij enkele enthousiastelingen gevonden die deze
stoere sport in Putten groter willen maken.
In mei hebben kinderen weer kennis kunnen maken met deze
sport. Klimmen, springen, rollen, salto’s, alles kwam langs in
dit energieke uur freerunnen.
Heb je meegedaan en wil je dit elke week wel doen? Kinderen
hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven voor deze
sport.
Twijfel je nog? Dan is er nog een mogelijkheid om een keer te komen kijken.
Wanneer:

Maandag 16, 23, 30 juni
van 16.00 – 17.00 uur voor groep 5/6
van 17.00 – 18.00 uur voor groep 7/8
Waar:
Sporthal De Putter Eng, zaal 1
Kosten:
€ 5,00 tot aan de zomervakantie of € 2,00 per les.
Bij inschrijving voor het lidmaatschap van Orion ontvangt u dit bedrag terug als korting op het inschrijfgeld.
Contributie Orion t/m 12 jaar: € 56,00 per 5 maanden.
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Activiteitenkalender juni 2014

Buitenspeeldag – PK Stoepranden
Woensdag 11 juni
We beginnen om 14.00 uur
Kelnarijstraat, kruising met de Brinkstraat

Huldiging Sportkampioenen
Woensdag 11 juni
Van 18:30 uur tot 20:00 uur
Sporthal de Meeuwen

Sportmarathon 2014
Vrijdag 27 juni en zaterdag 28 juni
14.00 uur tot 17.00 uur (groep 3-8)
17.00 uur tot 20.00 uur (jongeren 12+)
17.00 uur tot 17.00 uur (volwassenen)

Nationale buitenspeeldag – Puttens Kampioenschap Stoepranden
Op woensdag 11 juni 2014 gaan van 13.00 tot 17.00 uur de tv-uitzending en de website van Nickelodeon letterlijk
‘op zwart’. Kinderen worden zo aangemoedigd om buiten te spelen.
De 9e editie van de buitenspeeldag is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton,
Veilig Verkeer Nederland, Scouting Nederland en Nickelodeon. Op deze manier proberen organisaties kinderen in
Nederland te stimuleren om buiten te spelen en te sporten. Onderzoek toont aan dat kinderen die meer
buitenspelen meer bewegen en aantoonbaar minder last hebben van overgewicht, ook zijn ze verder in de sociale
ontwikkeling.
Meer informatie over de buitenspeeldag vindt u op www.buitenspeeldag.nl

Stoepranden!
JongPutten organiseert op 11 juni het Puttens
Kampioenschap Stoepranden.
Alle Puttense kinderen vanaf 8 jaar kunnen
om 14.00 uur naar de Kelnarijstraat, naast de
Gabrielschool, komen. Doe lekker mee met
het kampioenschap, want er zijn mooie
prijzen te winnen!
Opgeven kan via kvdbroek@putten.nl

03

Puttense Sportmarathon

27 juni en 28 juni 2014
Komende maand is het zo ver, de tweede editie van de Puttense Sportmarathon. De inschrijving is gesloten en wij
zijn tot maar liefst 15 volwassen teams, 6 jongerenteams en 20 kinderteams gekomen!
Programma voor groep 3 t/m 8:
Programma voor jongeren 12 t/m 16 jaar:
Programma voor volwassenen:

Vrijdag 27 juni van 14:00 uur tot 17:00 uur.
Vrijdag 27 juni van 17:00 uur tot 20:00 uur.
Vrijdag 27 juni van 17.00 uur tot zaterdag 28 juni 17.00 uur.
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Inmiddels zijn alle boekjes naar de teamcoaches verstuurd. Mist u nog informatie?
Sportmarathon kinderen:
tdokter@putten.nl
Sportamrathon jongeren:
kvdbroek@putten.nl
Sportmarathon volwassenen: b.goettsch@t-atrium.nl
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Meer informatie: www.puttensesportmarathon.nl

De gezonde avondvierdaagse!
Vanavond is de laatste avond van de Avond4daagse. Na 4 dagen lopen is er het defilé! Wellicht heeft uw
zoon/dochter ook meegedaan en zich van zijn sportiefste kant laten zien! Vanavond gaan we met zijn allen in de
optocht en zullen (groot)ouders langs de kant staan en van alles uitdelen. Vaak wordt er snoep gegeven als
beloning van de prestatie. Maar heb je wel eens gedacht aan een andere beloning, passend bij het sportieve
karakter van de Avond4daagse?
Hieronder geven wij tips voor een originele en gezonde beloning!

Informatie

Bezoekadres Jacob Catsstraat 70a Internet
www.jongputten.nl
Postcode
3881 XR Putten
Algemeen e-mail adres lvdkieft@putten.nl
Telefoon
06-30994018
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