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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

Groevenbeek Putten 3e bij de Veluwse Champions League
Vrijdag 19 april 2013 werd op de velden van voetbalvereniging DVS’33 de eerste editie van de Veluwse
Champions League gehouden. Zes teams, waaronder twee teams van Groevenbeek Putten en vier teams van
Groevenbeek Ermelo, streden die middag voor deze titel.
Het idee ontstond tijdens een gesprek tussen de combinatiefunctionarissen van Ermelo, Frank Smeding en AnneBertien de Vente, en de combinatiefunctionarissen van Putten, Kelvin van den Broek, Lisette van de Kieft en
Tom Dokter. “Het is lastig om jongeren aan het
bewegen te krijgen, maar door ze te prikkelen
met een competitie tussen verschillende scholen
dachten we ze te kunnen bereiken.” verteld
Kelvin van den Broek. En dat klopte, want aan
de voorrondes deden in Putten (1 locatie) 40
jongeren en in Ermelo (2 locaties) maar liefst
80 jongeren mee.
Eind klassement: The Bruggers (6),
De bazen van de basis (5), de Streetboys (4),
T-Party Putten (3), FC Joost (2), Swag United (1)

Het jongerenteam uit Putten: T-Party Putten

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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Nationale Sportweek 20 t/m 27 april
Van 20 tot en met 27 april is de
tiende Nationale Sportweek. Sportverenigingen, scholen, gemeenten en andere sportaanbieders van sport en bewegen organiseren in
het hele land sportieve activiteiten. Zo kan
iedereen ontdekken hoe leuk, gezond en vooral
gezellig het is om te sporten en te bewegen.
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Opening Nationale Sportweek
Het was een drukte van jewelste zaterdag 20 april op het Fontanusplein. Kinderen deden mee met de StartRun,
daarna was er een spetterende dansshow van dansschool Dansation en vervolgens gingen de activiteiten op de
sportvelden los. “Kinderen konden bij ons een lidmaatschap winnen. Een geweldige activiteit, volgend jaar weer!”
aldus Ad van Diepen van Tafeltennisvereniging Putten.
Onderwijs
Ochtendgymnastiek, pauze-activiteiten en de zoektocht naar
de fitste juf en meester. Veel scholen kwamen het team van
JongPutten deze week tegen op school.
Sportverenigingen
De open huis activiteiten zijn nog de hele week te bezoeken.
Neem je stickerkaart mee naar deze activiteiten! Bij drie
stickers kunnen deelnemers een gratis gymtas ophalen bij de
Intersport in Putten.

Juffen van Bmdb steenenkamer gooien zo vaak mogelijk met de frisbee

Bekijk alle foto’s en filmpjes van de Nationale Sportweek en de open huis activiteiten op www.jongputten.nl

Activiteitenkalender mei 2013

Orion Sportdag
7 mei
groep 1 t/m 8
Sporthal de Putter Eng

Putten Power Run
10 mei
Kinderen
Velden SDC Putten

NK Flag Football
18 mei
Ingeschreven spelers
Amsterdam

Mountainbiken
22, 29 mei en 5 juni
Groep 4 t/m 8
Jacob Catsstraat 70a

Plexiglas zagen
22 en 29 mei
Groep 6 t/m 8
Jacob Catsstraat 70a

Voorrondes NK Knikkeren
29 mei
Groep 3 t/m 8
Fontanusplein
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Herinnering sportverenigingen: Sportservicedesk
Beleid aan het schrijven voor uw sportvereniging? Aan de gang met een communicatieplan of nieuw
vrijwilligersbeleid? Maak gebruik van de sportservicedesk!
De sportservicedesk is een praktische helpdesk voor sportverenigingen, waar men terecht kan voor allerlei vragen.
De Gelderse Sport Federatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming hiervan.
Vrijwilligers van sportverenigingen vinden op deze Sportservicedesk direct bruikbare informatie en
voorbeelddocumenten voor de dagelijkse praktijk van hun sportvereniging. Met deze informatie kan uw vereniging
zichzelf versterken en oplossingen vinden voor knelpunten. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere:
vrijwilligers, sportiviteit en respect, accommodatie, sponsoring, ledenbinding, communicatie en nog veel meer.
Voor meer informatie, zie www.sportservicedesk.nl

MELD JE NU AAN! www.nkknikkeren.nl

School League Flag Football
De afgelopen drie weken hebben The Wolves, The
Lions en The Eagles het tegen elkaar opgenomen in
de school league. Onderstaand de eindstand!
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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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