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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 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 om samen het aanbod van
sport en cultuur te vergoten. Veel
leesplezier!
Groetjes Lisette, Tom, Kelvin en Jiska

Nationale Sportweek 2013 was een groot succes in Putten!
JongPutten heeft de Nationale Sportweek met beide handen
aangepakt. Scholen kregen een keuzemenu om aan deel te nemen en
verenigingen zette hun deuren open voor kennismakingstrainingen.
Scholen hebben door het keuzemenu gebruik kunnen maken van
activiteiten als ochtendgymnastiek, pauze-activiteiten, tennislessen en
‘Wie is de fitste juf/meester?’
Na schooltijd hadden de kinderen van de basisscholen in Putten de
mogelijkheid om kennis te maken met vele verenigingen in de
omgeving.
Voor elke activiteit viel een sticker te verdienen. Bij 3 gespaarde
stickers, mochten kinderen bij de Intersport Putten een gratis gymtas
ophalen.
Voor foto’s en filmpjes van de Nationale sportweek: Zie onze website

Blijf altijd op de hoogte www.jongputten.nl

www.twitter.com/jongputten

www.jongputten.hyves.nl

www.facebook.com/jongputten

www.youtube.com/user/jongputten
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Activiteitenkalender juni 2013

Smaakvol Putten
1 juni
Iedereen
Kerkplein Putten

Sportmiddagen
7, 21 juni en 5 juli
Groep 1 t/m 8
Plein Kiekeboe/Pelikaan

Avondvierdaagse
11, 12, 13 en 14 juni
Iedereen
Putten

Huldiging Sportkampioenen
19 juni
Alle kampioenen
Sporthal de Meeuwen

PK Stoepranden
12 juni
Vanaf 8 jaar
Kelnarijstraat

Sportmarathon
28 tot 29 juni
Ingeschreven teams
Diverse sportlocaties

Na eerste editie nu ook een tweede editie van het Puttens
Kampioenschap Stoepranden
Elk jaar gaat het tv kanaal Nickelodeon één middag
helemaal op zwart. Deze middag staat in het teken van de
Nationale Buitenspeeldag.
Vorig jaar organiseerde JongPutten op deze dag het Puttens
Kampioenschap Stoepranden. Een traditioneel spel voor
jong én oud. Al gauw bleek dit een groot succes te zijn. Vele
ouders hoopten dat aan deze activiteit een vervolg zou
krijgen.
Dit jaar is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 12
juni. Door de succesvolle eerste editie hebben wij besloten
een tweede editie van het Puttens Kampioenschap
Stoepranden te organiseren.
Woensdagmiddag 12 juni vanaf 14.00 uur is iedereen vanaf
8 jaar welkom op de Kelnarijstraat (naast de Gabriëlschool).
Voor de kinderen jonger dan 8 jaar zal er ook van alles te
doen zijn.
Spelers kunnen zich al opgeven door een email te sturen
naar tdokter@putten.nl

SPORTMARATHON PUTTEN 28 EN 29 JUNI
24 UUR SPORTPLEZIER VOOR JONG EN OUD
De sportmarathon is een oude Puttense sporttraditie die in de jaren ’80 en ’90 enorm
populair was! Nu, bijna 20 jaar later, wordt nieuw leven geblazen in dit prachtige sportevenement.
De sportmarathon biedt kinderen, jongeren en volwassenen de kans om 24 uur lang te genieten van de kracht en
pracht van onze lokale sportaanbieders

PROGRAMMA SPORTMARATHON
Kinderen 7 – 12 jaar
28 juni van 14:00 – 17:00
Minimaal 6 kinderen per team
Kosten: €0,50 p.p.

Jongeren 12 – 16 jaar
28 juni van 17:00 – 20:00
Minimaal 6 jongeren per team
Kosten: €0,50 p.p.

Volwassenen 17+
28/29 juni van 17:00 – 14:00
Minimaal 25 personen per team
Kosten: €5,00 p.p.

SQUASH BADMINTON KRACHTCIRCUIT TOUWTREKKEN SPINNING KORFBAL MIDGETGOLF KANOVAREN TURNEN BOWLEN HARDLOPEN EINDSPEL
VOETBAL FIETSCROSS DRATEN VOLLEYBAL KLAVERJASSEN TENNIS ZWEMMEN DAMMEN ROEIEN TAFELTENNIS SCHAKEN

Team JongPutten
Wij als JongPutten vormen ook een team voor de sportmarathon. Groepsleerkrachten, ouders van kinderen en
mensen waarmee wij hebben samengewerkt zullen dit team vormen. Mocht u graag mee willen doen, maar u
heeft nog geen team? Stuur dan een e-mail naar tdokter@putten.nl en geef uw beschikbaarheid aan. Het is ook
mogelijk om alleen de avond, nacht of de ochtend mee te doen.

MTB’ers trotseren het Puttense bos
Kinderen van de groepen 4 t/m 8 van de basisscholen uit Putten
hebben de afgelopen weken de mogelijkheid om kennis te maken met
MTB (mountainbiken). Inschrijving is inmiddels gesloten.
In een reeks van drie weken worden door SV Putten de fijne kneepjes
geleerd van het mountainbiken. Rijden, remmen, schakelen en sturen
worden in verschillende oefeningen aangeleerd aan de 30 aanwezigen
die zich opgegeven hebben voor de clinic.
Woensdag 5 juni a.s. is de laatste gelegenheid om te genieten van het
mountainbiken door de bossen van Putten. Voor foto’s en filmpjes van
deze clinic en natuurlijk alle andere activiteiten, kunt u terecht op onze
website www.jongputten.nl
Informatie

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

03

