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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

JongPutten als ambassadeur van het Wij-gevoel benoemd
Het team van JongPutten werd in december 2013 aangenaam
verrast door een mooi bericht van de lokale politieke partij Wij
Putten. Fractievoorzitter Henri Luitjes vroeg JongPutten of ze de
titel met onderscheiding voor ambassadeur voor het Wij-gevoel in
ontvangst wilden nemen! Nou wat zeg je daar nu op? Een
volmondig JA natuurlijk!
Waarom deze benoeming?
Volgens Henri Luitjes heeft JongPutten laten zien hoe je met
enthousiasme alle kinderen en jongeren in Putten kunt bereiken.
“Van pietengym tot de sportmarathon, JongPutten maakt er een
feestelijk sportevenement van. Sport is gezond, maar verbroedert
ook en dat is een prachtige invulling van het wij-gevoel. Het
koperen hertje is bedoeld om hen te bedanken voor hun inzet,
maar bovenal om hen te stimuleren om hiermee door te gaan.”
Het koperen hertje is gemaakt door de Puttense kunstenaar Marjan Heijmans. Eerder kreeg de locatie Putten van
Christelijke College Groevenbeek eenzelfde onderscheiding van Wij Putten.
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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Activiteitenkalender januari 2014

Zaalvoetbal voor jongens
om de 2 weken vanaf 13 januari
12 t/m 18 jaar
Sporthal de Putter Eng

Schaken
vrijdag 24/1, 31/1, 7/2
Groep 3 t/m 8
Denksportcentrum

Kerstmannenloop haalt €1450,- op voor ´zeepjes´ in arme landen
Vrijdag 20 december 2013 stond in het teken van de eerste kerstmannenloop in Putten. 75 kinderen hebben met
een sponsorloop geld ingezameld voor de landelijke actie ´3FM Serious Request´. Dit jaar wordt het geld gebruikt
om sterfte als gevolg van diarree tegen te gaan.
Kinderen tot 12 jaar liepen rondjes van 300 meter, om zo een prachtig bedrag van €1450,- euro op te halen. Ieder
deelnemend kind kreeg bij aankomst een startnummer, een stempelkaart en een kerstmannenmuts. Na afloop
was er voor de kinderen en de toeschouwers warme chocolademelk als beloning voor de inzet. Enkele kinderen
gingen naar huis met een mooie prijs van de loterij.
Estée Grift won de prijs voor ´het meest opgehaalde bedrag´. Zij wist maar liefst €252,- op te halen, waarmee zij
een Bart Smit-bon heeft gewonnen.
Het initiatief was een samenwerking tussen JongPutten en de stichting ´Putten steunt Serious Request´.
Laatstgenoemde wist met al hun acties €20.012,- op te halen voor het rode kruis.
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JongPutten experimenteert bij de van Damschool en de Korenbloem
JongPutten is vanaf november begonnen met een experiment op twee scholen in Putten.
De van Damschool is de enige school die geen ondersteuning
krijgt in de gymlessen van de combinatiefunctionarissen. Dit komt
omdat deze school zelf een mooie gymzaal heeft waar ze met de
leerlingen gymmen. Helaas komen de leerlingen hierdoor wel
minder in contact met de naschoolse sportactiviteiten van
JongPutten en lokale sportaanbieders. Vandaar dat de directie
van de van Damschool en JongPutten in overleg hebben besloten
om 1x in de maand op donderdagmiddag na schooltijd een
gymles te verzorgen in de school voor de leerlingen van de van
Damschool. De kinderen maken kennis met verschillende sporten in de gymles. Tot nu toe deden er ongeveer 30
kinderen per keer mee.
Bij de Korenbloem lag het verhaal iets anders. De deelname van
deze leerlingen aan de naschoolse activiteiten van JongPutten
bleef achter ten opzichten van andere scholen in Putten. In
overleg met de directie is er besloten om de drempel voor de
leerlingen te verlagen. In plaats van dat de kinderen naar een
sportvereniging toe gaan, komt de sport naar hen toe!
JongPutten komt nu 1x in de maand met de spelenkar naar het
plein van OBS de Korenbloem en pakt daar van alles uit;
pannavoetbal, hockey, korfbal en basketbal, alles kan! De eerste
keer waren er ruim 35 kinderen aanwezig.
Waarom dit experiment?
Met het oog op de toekomst hoopt JongPutten dat alle kinderen en jongeren van de gemeente een sport actieve
levensstijl ontwikkelen. Zowel onder schooltijd als na schooltijd en in ongeorganiseerde en georganiseerde sport.
Bewegen is gezond en voor kinderen is de beweegnorm zelfs 60 minuten per dag bewegen. Sporten bij de
sportverenigingen, skaten, touwtjespringen en ook buitenspelen is gezond!
In het experiment hoeven de kinderen niet naar JongPutten of naar de sportverenigingen te komen, maar gaan we
zelf naar de kinderen toe. Dit kan drempelverlagend zijn en wellicht meer kinderen in aanraking laten komen met
bewegen.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Putten
Vrijdag 3 januari 2014 was JongPutten aanwezig bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Dit jaar stond de
receptie in het teken van de verkiezingen. Met als gekozen thema “Gezonde Verkiezingen”. JongPutten heeft in dit
kader medewerking verleend aan de receptie. Met een sportieve activiteit op de Xbox Kinect en een kraam met de
suikerklontjestest gaf JongPutten invulling aan de onderwerpen gezonde voeding en sport en spel. Weet u
eigenlijk hoeveel suikerklontjes u per dag binnenkrijgt door het drinken van diverse drankjes?
Raad het aantal klontjes per glas van 200 ml.
Water
Cola Light
Melk
Ice Tea
AA drink

Cola
Dubbel Friss
Vruchtensap
Chocolademelk
Yogidrink
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Water 0 – cola light 0 – Melk 2 – Ice Tea 4 – AA drink 6 – Cola 5 – Dubbel Friss 5 – Vruchtensap 4 – chocolademelk 5 – yogidrink 5

JongPutten gaat structureel zaalvoetballen met jongeren
Vanaf maandag 13 januari zal JongPutten in samenwerking met Jeugd-Punt om de week gaan zaalvoetballen met
jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dit zal plaatsvinden in de Putter-Eng, tussen 17:00 uur en 18:00 uur.
De bedoeling is dat er zo meer contact komt tussen jongeren en de combinatiefunctionarissen en de jongerenwerkers
uit Putten. Aangezien jongeren soms wat lastiger te bereiken en te stimuleren zijn, wordt er bewust gekozen voor een
sport die populair is onder jongeren. Door het contact dat daar wordt opgebouwd hopen we in de toekomst meer
jongeren te laten deelnemen aan de aangeboden sportactiviteiten.
De zaalvoetbalactiviteit is alleen voor jongens!

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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