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

Nationale Sportweek 2014 brengt een sportieve vakantie
Van zaterdag 19 april tot en met vrijdag 25 april heeft Putten voor
de derde keer mee gedaan aan de Nationale Sportweek. Dit jaar viel
de Nationale Sportweek in de meivakantie, maar dit weerhield ‘jong
en oud’ er niet van om actief bezig te gaan.
Keuzes maken in het weekmenu
“Dit jaar hebben we ruim 30 open huis-trainingen en/of
kennismakingsactiviteiten bij dertien verschillende sportaanbieders
kunnen aanbieden” vertelt Lisette van de Kieft,
combinatiefunctionaris van JongPutten. “We zijn de Puttense
sportaanbieders erg dankbaar dat zij, ondanks de meivakantie, hun
deuren openzetten voor het Puttense publiek.”
Dit jaar heeft JongPutten haar peilen tevens gericht op de senioren
doelgroep, hierdoor was de sportweekkalender erg divers. “Van
klaverjassen tot ponyrijden en van sjoelen tot kickboksen.”
Lees verder op de volgende pagina…
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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Praten met Soldaten!
Eén van de activiteiten dit jaar was “Praten met Soldaten”. Een
initiatief van de Puttenaar Alexander de Lange, werkzaam als reservist
bij de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Landmacht bestaat 200
jaar en in dit kader organiseerde hij, samen met twee collega’s, deze
activiteit, waarbij voorlichting én kennismaking centraal stond. Maar
liefst 90 kinderen waren op woensdagochtend 23 april naar het terrein
van SDC Putten gekomen om kennis te maken, een rondje te rijden
met de MB (Mercedes Benz), een parcours af te leggen én te speuren
met een veldkijker.
Seniorenaanbod
Stichting Welzijn Putten heeft zich dit jaar als partner gebonden aan de
Nationale Sportweek. Samen met SWP werd er extra aandacht
gegeven aan de doelgroep senioren. “We hebben, waarschijnlijk
vanwege Pasen en Koningsdag, niet heel veel extra senioren mogen
verwelkomen” vertelt Ingrid van den Brink van SWP. “Ik zie het als een
groeimodel, dit jaar hebben we voor het eerst de sportweek ook voor
senioren op de kaart te zetten, volgend jaar zullen we zeker weer
meedoen.”
De Koningsspelen 2014
Geen KoningsSpelen op de scholen dit jaar vanwege de meivakantie,
maar wel via JongPutten! De droge Koningsspelen in Sporthal De
Putter Eng en de natte Koningsspelen in Bosbad Putten. Beide spelen
begonnen met een Koningsontbijt, waar deelnemers werden
verwelkomd door Party en Bowling Centrum de Putter Eng en Grand
Café de Boskamer.
“Geen gewone spelletjes, maar o.a. spijkerbroekhangen, een enorme
hindernisbaan en een opblaasbare klimtoren waren het toneel tijdens
de droge Koningsspelen” verteld Jordy Rave, student van de CALO in
Zwolle en stagiaire bij JongPutten. “Het was lastig in te schatten wat de
opkomst zou zijn, maar ruim 130 kinderen met heel veel plezier zien
sporten, is boven verwachting.”
In het zwembad hebben de vrijwilligers van zwemvereniging Triton
Putten en de gastvrijheid van het Bosbad Putten er voor gezorgd dat er
door 80 kinderen genoten kon worden van natte Koningsspelen.
Thierry van Dam, stagiaire bij JongPutten: “Zwemvereniging Triton
heeft een geweldige ochtend verzorgd met diverse zwemspelletjes
zoals gatduiken, de mattenbrug, waterbasketbal en een
waterpolocompetitie”. De zwemvereniging wilde graag iets betekenen
voor de Koningsspelen, een mooie kans om zich te profileren en om de
kinderen kennis te laten maken met de vereniging en de zwemsport!
Gymtasjesactie: inleveren kan nog t/m 10 mei
Tijdens de Nationale Sportweek konden deelnemers bij deelname aan
een activiteit een sticker krijgen. Heb je drie stickers verzameld, lever
dan de kaart in bij Intersport in Putten en ontvang een gratis gymtas.
Inleveren van de stickerkaart kan nog t/m zaterdag 10 mei 2014.
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Activiteitenkalender mei 2014

Vossenjacht
Maandag 5 mei
Van 9:15 uur tot 11:30 uur
Fontanusplein Putten

Oefenen schoolkorfbaltoernooi
Donderdag 8 mei
Van 16:00 uur tot 17:30 uur
KV de Meeuwen

Le Tour de Putten
Vrijdag 9, 16 en 23 mei (een reeks)
Van 16:00 uur tot 17:00 uur
Diverse locaties

Kidsrun trainingen
Donderdag 15 en 22 mei
Van 16:00 uur tot 17:00 uur
SDC Putten

Freerunnen
Maandag 19, 26 mei en 2 juni
Van 16:00 uur tot 18:00 uur
Sporthal de Putter Eng

Kidsrun – Putten Power Run
Vrijdag 30 mei
Start 14:30 uur
Fontanusplein Putten

Watersportvereniging Nulde
zet haar deuren open
Waar de traditionele sportverenigingen doorgaans het hele jaar open
zijn, gaan de deuren van de watersportvereniging open in de maand
mei. Als het mooie weer er aan komt, en het water van het
Nuldernauw opgewarmd is, komen de zeilers van WSV Nulde in actie!
Op zaterdag 10 mei organiseert WSV Nulde een open dag. Je kunt
vanaf 10:00 uur meedoen met de activiteiten carrousel waar je kunt
lopen over water, kanoën, zeilen, waterfietsen, surfen en meer! Ook is
er de gelegenheid om paling te roken en te genieten van een optreden
van het shantikoor. Als dat nog niet genoeg is kun je ook nog een
rondvaart maken op de klassieke sleper ‘Dina’ of de Viskotter PU3.
Bekijk hier het hele programma.
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Puttense Sportmarathon

27 juni en 28 juni 2014
Over een kleine twee maanden is het zo ver, de tweede editie van de Puttense Sportmarathon. De inschrijving
voor de volwassenen is inmiddels gesloten en er doen dit jaar 15 (!) teams mee, een geweldig mooi aantal.
Opgeven voor de Puttense Sportmarathon voor kinderen en jongeren kan nog tot 1 juni 2014! Dit leuke sportfeest
wil je niet missen. Strijd in teams tegen elkaar in o.a. fietscrossen, volleyballen, voetbal, korfbal, tennis en meer!
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Programma voor groep 3 t/m 8: vrijdag 27 juni van 14:00 uur tot 17:00 uur.
Programma voor jongeren 12 t/m 16 jaar: van 17:00 uur tot 20:00 uur.
Groep 3/4: nog 7 team plaatsen beschikbaar
Groep 5/6: nog 5 team plaatsen beschikbaar

Groep 7/8: nog 3 team plaatsen beschikbaar
Jongeren: nog 6 team plaatsen beschikbaar
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Wat is de Puttense Sportmarathon?
De sportmarathon is een oude Puttense sporttraditie die in de jaren ’80 en ’90 enorm populair was! In 2013, werd
er nieuw leven geblazen in dit prachtige sportevenement. Dat gaan we in 2014 nog een keer doen. Sporten en
bewegen wordt steeds belangrijker. Dit doe je natuurlijk het liefst met je vrienden, teamgenoten en/of familie. De
sportmarathon biedt kinderen, jongeren én volwassenen de kans om 24 uur lang te genieten van de kracht en
pracht van onze lokale sportaanbieders
Meer informatie en inschrijven: www.puttensesportmarathon.nl

De Gezonde Sportkantine
Bij de sportverenigingen in Nederland sporten wekelijks miljoenen mensen! Na het sporten komen sporters vaak
bijeen in de kantine of het clubhuis om wat te eten of te drinken. Het huidige assortiment in de meeste
sportkantines draagt helaas niet bij aan een gezonde leefstijl.
Verenigingsondersteuner Lisette van de Kieft van JongPutten wil verenigingen met een eigen kantine de kans
geven om naast het huidige assortiment te kijken of er ook een gezond alternatief aangeboden kan worden in de
sportkantine.
Dit jaar worden de eerste 300 sportverenigingen die zich aanmelden voor De Gezonde Sportkantine gratis
geadviseerd om de kantine gezonder te maken. Deze aanpak gaat er niet vanuit dat het roer ineens helemaal om
gaat, dat hoeft ook niet. Met een paar kleine
toevoegingen of wijzigingen in het bestaande
assortiment kunnen sporters al verleid worden tot
het maken van een gezondere keuze.
Hebben we je interesse kunnen wekken? Bekijk
dan www.gezondesportkantine.nl en neem
contact op met Lisette van de Kieft via de
onderstaande contactgegevens.
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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