Juli 2013

Nieuwsbrief
Combinatieteam JongPutten

Inhoudsopgave
 Veel kampioenen in
Putten dit jaar! (1)
 Activiteitenkalender
juli 2013 (2)
 Deze zomer is er
genoeg te doen bij
JongPutten (2)
 Puttense
Sportmarathon
herleeft (3)
 Felicitaties de
Wegwijzer (3)

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

Enorm veel kampioenen in Putten dit jaar!
Een jaarlijks evenement in Putten is de huldiging van de Puttense sportkampioenen. Er kwamen vele kampioenen voorbij,
die ieder op hun eigen niveau bijzondere titels hebben behaald. Van darten tot voetballen en van taekwondo tot turnen.
Op de warme zomeravond van woensdag 19 juni waren er twee ceremonies van 250 kampioenen, in totaal werden er
maar liefst 500 kampioenen gehuldigd. Onder luid gejuich en applaus werden de sporters naar voren geroepen om hun
medaille in ontvangst te nemen. Hier kregen ze een ferme handdruk en een high five van wethouder Kleijer.
De avond was, naast het ontvangen van een medaille,
ook een avond waarbij er genoten kon worden van
muziek, demonstraties en filmpjes van lokale
sporthelden.
De avond kreeg een extra dimensie toen taekwondokampioen Ilse Bock te horen kreeg dat ze Nederland
mag vertegenwoordigen op het EK in Roemenië.
Voor foto’s en filmpjes kunt u terecht op onze
website en via de bekende social media kanalen.
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 juli 2013 + zomervakantie

Swimstar
Donderdag 4, 11 en 18 juli
Groep 3 t/m 8 (met A- diploma)
Bosbad Putten

Waterspelmiddag
Vrijdag 5 juli
Groep 1 t/m 8
Plein Kiekeboe/Pelikaan

Buitengebiedspeeldag
Woensdag 10 en 17 juli
Groep 3 t/m 8
Huinen en Schovenhorst

Waterspelen
Maandag 29 juli
Groep 3 t/m 8
Groene scheg

Bosspelen
Woensdag 31 juli
Groep 3 t/m 8
Prins Hendrikweg

Wijkvoetbaltoernooi
Voorrondes: 22 juli
Finale: 25 juli
Groep 6 t/m 8

Deze zomervakantie is er genoeg te doen bij JongPutten
Kinderen hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen. JongPutten
heeft weer een te gekke planning gemaakt voor de basisschoolkinderen
in Putten. De activiteiten vinden in de eerste twee weken én de laatste
twee weken van de zomervakantie plaats.
Maandag 22 juli zullen er op verschillende locaties in Putten de
voorrondes van het wijkvoetbaltoernooi georganiseerd worden. De
winnaars van elke wijk mogen op donderdag 25 juli van 13.00 uur tot
14.00 uur bij SDC Putten de finale spelen.
Maandag 29 juli van 14.00 uur tot 15.00 uur zullen er in de Groene Scheg
waterspelen gehouden worden. Neem je eigen supersoaker mee!
Woensdag 31 juli van 14.00 uur tot 15.00 uur zullen er bij de Prins
Hendrikweg bosspelen georganiseerd worden voor de kinderen van
groep 3 t/m 8 van de basisscholen in Putten.
Maandag 19 augustus van 14.30 uur tot 16.00 uur is er een
spelletjesmiddag in de Groene Scheg met als thema ‘Op reis’. Kinderen
van groep 3 t/m 5 zijn hier van harte welkom.
Donderdag 22 augustus van 14.30 uur tot 16.00 uur is er een waterfeest
voor de tussenmaatjes (groep 5 t/m 8).
Voor meer informatie, zie www.jongputten.nl

Sportmarathon Putten herleeft!
Het afgelopen weekend ademde de gemeente Putten
sport uit! De sportmarathon, een 24 uurs
sportevenement voor jong en oud, is herleefd!

In de categorie groep 5/6 was de titel voor FC
Knudde en in de categorie groep 7/8 was Groep 8
For Ever het beste uit de poule.

De sportmarathon is een oude Puttense sporttraditie
die in de jaren ’80 en ’90 hoogtij vierde. Helaas ging
deze ter zielen maar is dit afgelopen weekend op
vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2013 weer opnieuw
georganiseerd en hoe!

Jongeren

Kinderen
Vrijdagmiddag om 14:00 uur op het terrein van KV
de Meeuwen begon het sporten voor de kinderen
van de groepen 3 t/m 8 uit Putten. Wethouder
Kleijer opende de sportmarathon met het hijsen van
de officiële vlag. Dit deed hij niet alleen; hij werd
gelukkig geholpen door de kleuters van het
Kindcentrum Putten. Vervolgens was het tijd om aan
de slag te gaan, er werd door alle kinderen naar
hartenlust meegedanst met de gezamenlijke
warming-up die verzorgd werd door JongPutten.
Bij de kinderen hebben maar liefst 19 teams mee
gedaan! Kinderen streden in diverse
leeftijdscategorieën tegen elkaar met o.a. voetbal,
korfbal, volleybal, fiets crossen en tafeltennis. In de
categorie groep 3/4 ging het team van de
Dondersteentjes met de prijs naar huis.

Na het kinderprogramma begon om 17:00 uur de
officiële overdracht ceremonie, waarbij het stokje
werd overgegeven van jong naar oud(er). De vlag
van de sportmarathon werd door alle 150 kinderen
van het terrein van KV de meeuwen naar SDC
gebracht. In een prachtige stoet werden de kinderen
onthaald door de volwassenen en werden zij
verwelkomd door wethouder Koekkoek. Wethouder
Koekkoek hees samen met het kinderteam De
Kippenclub de vlag om de volwassenenmarathon te
openen!
Tegelijkertijd met de volwassenen liep parallel ook
het jongerenprogramma. Jongeren van 12 t/m 16
jaar waren aangetreden en deden van 17:00 uur tot
20:00 uur mee. Als eerste stond het voetbal op het
programma gevolgd door volleybal, dat onder leiding
stond van OMS. Daarna werd er op het
kunstgrasveld van de Meeuwen korfbal gespeeld.
Het evenement werd afgesloten bij Wellness Centre
Putten met een uitputtend krachtcircuit. Team
Internationale, onder leiding van Job Kiks, ging er
hier met de hoofdprijs vandoor!

De Puttense sportmarathon is dit jaar in beeld gebracht door fotograaf Walther Siksma. Foto’s van hem
zijn te bekijken op zijn website http://walther.siksma.nl/ en op www.sportmarathonputten.nl

IBAN informatieavond voor sportverenigingen
Op 1 februari 2014 gaat Nederland over IBAN, dit raakt ook de sportvereniging, denk bijvoorbeeld
maar eens aan het ontvangen van contributiegelden. Rabobank Randmeren en Stichting Welzijn
Putten organiseren hiervoor een informatiebijeenkomst speciaal voor penningmeesters van
verenigingen. Tijdens de bijeenkomst hoort u van een specialist van de Rabobank waar u in de
toekomst op moet letten.
Wanneer: 9 juli van 19:30 – 21:00 locatie SWP, Harderwijkerstraat 19
Aanmelden voor 5 juli door te bellen met 0341-357079 of mail vrijwilligers@swputten.nl
Informatie

Bezoekadres Jacob Catsstraat 70a Internet
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