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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

Tom Dokter doet ervaring op in Ghana…….
Wat heb je precies gedaan? Ik ben voor 4 weken in Ghana geweest. In Tamale
heb ik gewerkt op een school waar ik voor gemiddeld 50-100 kinderen per dag
vakantieactiviteiten organiseerde. Dansen, zingen, voetballen en nog veel
meer!
Wat was het grootste verschil tussen Nederland en Ghana? Kinderen in Ghana
zijn minder verlegen. Ze zoeken meteen contact met je door je hand vast te
pakken en van alles aan je te vragen. Verder zijn de kinderen super blij met de
kleinste dingen, wat prachtig is om mee te maken.
Wat hield het project precies in? Kidz Active is een Nederlandse organisatie die
kinderen in Tamale helpt bij het krijgen van goed onderwijs. De Kidz Active
school is hiervoor een prachtige locatie.
Kunnen scholen en verenigingen iets bieden? Alle beetjes helpen, dus het zou
super mooi zijn als deze school gesteund wordt. Hiermee zorg je voor een
schone en mooie locatie, goed onderwijs en plezier voor het kind in die
omgeving!
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 oktober 2013 + herfstvakantie

Judo
Vrijdag 11 en 18 oktober
Groep 1 t/m 4
Sportcentrum Rinjani

Mini voetbal
dinsdag 22 oktober
Groep 1 t/m 3
SDC Putten

Meiden voetbal
dinsdag 22 oktober
Groep 4 t/m 8
SDC Putten

Sportinstuif
dinsdag 22 oktober
Groep 3 en 4
Sporthal de Putter Eng

Zaalvoetbaltoernooi
donderdag 24 oktober
Groep 5 t/m 8 en VO
Sporthal de Meeuwen

Volleybal
maandag 28 okt, 4 en 11 nov
Toernooi: 13 november
Groep 4 t/m 7

2e editie SportCafé voor sportverenigingen
Op vrijdag 1 november organiseren de combinatiefunctionaris verenigingsadvies en de gemeente Putten de tweede
editie van het SportCafé.
Wat is het SportCafé? Met bijna 20 verschillende sportverenigingen mag de gemeente Putten zich een sportieve
gemeente noemen. Sporten in combinatie met een sterke verenigingscultuur wordt steeds belangrijker. Meerdere
verenigingen in Putten willen graag een maatschappelijke rol vervullen voor hun omgeving maar lopen hier soms
tegen problemen aan.
Bij elke sportvereniging zijn er wel knelpunten wensen en/of kansen. Veel verenigingen hebben moeite met
dezelfde knelpunten. Om deze vergelijkbare vragen te bundelen en te leren van elkaars kennis en kunde is het
SportCafé opgericht. Tijdens de café avonden zullen verschillende thema’s aan bod komen. Kennis delen,
kennismaken en netwerken staat centraal.
Het thema van de tweede editie van het SportCafé is: sportverenigingen en geldstromen, nu en in de toekomst.
Onderwerpen als subsidies, revolverende fondsen, financiële (on)zekerheden en (terugloop van) sponsorgelden
komen aan bod. Ook behandelen we concrete voorbeelden die u na deze avond direct in de praktijk kan toepassen.
Voor wie: Alle bestuurders en vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen die zich bezighouden met het
aanbieden van sport binnen de gemeente Putten. Daarnaast is dit thema interessant voor uw sponsorcommissie en
penningmeester. Ook commissieleden en andere vrijwilligerskader zijn van harte welkom!
Datum en tijd: vrijdag 1 november om 19:30 uur, Business Club SDC, 19:30 uur – 21:30 uur.

Uw aanmeldingen ontvangen wij graag per e-mail: lvdkieft@putten.nl of telefonisch op
06-30994018

Kinderboekenweek 2013
Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. Het landelijke thema dit
jaar is: Sport en Spel, iets wat we natuurlijk niet zomaar voorbij kunnen
laten gaan.
Wedstrijd: Waarschijnlijk organiseert jouw school ook een activiteiten in deWedstrijd
Kinderboekenweek. Misschien dansen
jullie wel op het nummer “klaar voor de start”, houden jullie een sponsorloop of is er een sportieve opening? Wij
dagen alle scholen uit om een foto of filmpje + toelichting in te sturen van hun sportieve activiteit tijdens de
Kinderboekenweek. De winnende school/klas krijgt dan een bezoek van de combinatiefunctionaris die een sportieve
activiteit gaat aanbieden op school.
Meedoen: stuur je foto/filmpje + tekst voor 14 oktober naar kvdbroek@putten.nl of tdokter@putten.nl.
De winnende school krijgt uiterlijk 18 oktober bericht.

Vooraankondiging OMS
schoolvolleybaltoernooi

VakantieBijbelFeest
ff Anders 22 en 23 oktober

“O.M.S.” is de volleybalvereniging uit Putten.
O.M.S. staat voor Oefening Maakt Sterk. De
vereniging wilt graag meer bekendheid geven aan
deze mooie sport, met name aan de kinderen van
de basisschoolleeftijd. Daarom organiseert de
vereniging voor de tweede keer het OMS
schoolvolleybaltoernooi voor kinderen uit groep
4,5,6 en 7.

Voor alle kids uit groep 3 t/m 8 organiseert de
Hervormde Gemeente Putten activiteiten in de
herfstvakantie. Luister naar bijbel verhalen, zing mee
en wees actief met knutselen en leuke spelletjes.
Meer weten? Kijk op www.dearendshof.nl

De vereniging organiseert samen met JongPutten
drie volleybaltrainingen. In de trainingen wordt er
geoefend voor het toernooi en leren de kinderen
alles tips en trucs van de volleybalsport. De
trainingen zijn eind oktober en begin november.
Het toernooi is op woensdag 13 november.
Kijk voor meer informatie op
www.oms-putten.nl of www.jongputten.nl

Steun de jeugd van uw
favoriete vereniging!
Acht weken lang van woensdag 2 oktober t/m dinsdag
26 november ontvangt u bij iedere 10 euro aan
boodschappen bij de Boni een gratis sponsormunt. U
kunt de sponsormunten doneren aan één van de
deelnemende vereniging door de munten in de koker
van uw favoriete vereniging te doen. Hoe meer
munten hoe meer geld er in de clubkas van de
vereniging terechtkomt. Doet uw club nu niet mee?
Doneer dan de munten in de koker van de vereniging
die u het meeste aanspreekt. Deelnemende
verenigingen in Putten zijn
1.
2.
3.
4.

Korfbalvereniging KV de Meeuwen
Tafeltennisvereniging Putten
Sportvereniging Rood-Wit ’58
Volleybalvereniging OMS Putten.

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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