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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 om samen het aanbod van
sport en cultuur te vergoten. Veel
leesplezier!

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.

Groetjes Lisette, Tom, Kelvin en Andel

SV Putten: “Jongeren mogen drie keer gratis meetrainen”
In 1979 ontstond bij enkele enthousiaste voetballers uit
Putten het idee om een nieuwe voetbalvereniging op te
richten. Al snel ontstond zaalvoetbalvereniging SV Putten.
“De jeugd is de toekomst, we hebben op dit moment drie
jeugdteams en zetten onze deuren graag open voor meer
jeugdleden” aldus jeugdvoorzitter Gert Timmer.
SV Putten is voor deze doelstelling in contact gekomen
met JongPutten. JongPutten organiseert dit jaar ook
sportaanbod voor jongeren vanaf 12 jaar, hierdoor is de
verbinding mooi te leggen.
De KNVB heeft zaalvoetbal ook hoog op de agenda staan.
Zij hebben mooie doelstellingen voor het werven van
jongens én meiden voor zaalvoetbal en het opleiden van
zaalvoetbaltrainers en coaches.
Voor meer informatie zie www.sv-putten.nl

SV Putten biedt jongeren de mogelijkheid om kennis
te maken met deze sport





Jongeren van 13 t/m 18 jaar zijn van harte welkom.
Jongeren mogen drie keer gratis meetrainen om te
kijken of ze het leuk vinden om vaker te gaan doen.
SV Putten traint elke dinsdagavond van 19.00 uur
tot 20.00 uur in de Putter Eng.
Bekijk de promo op YouTube

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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Je hebt nooit iets te doen in de vakantie? Nu wel!

Speciaal voor de kinderen van groep 1 t/m 4 wordt er in de vakantie weer een vakantie-instuif georganiseerd.
Een uur lang lekker kiezen wat je wil doen. Klimmen, klauteren, voetballen, tennissen, schommelen en nog
veel meer!
Deze keer wordt er een extra tintje ‘gezondheid’ aan de instuif toegevoegd.
Kinderen krijgen verschillen dingen te leren over gezond eten, bewegen en
nog veel meer! Aangezien het niet alleen voor de kinderen interessant is,
maar ook voor de ouders, zijn papa en mama dit keer ook van harte welkom!
Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 wordt er een groots
trefbaltoernooi georganiseerd. Een spelend team bestaat uit 7 personen.
Je kunt je als team opgeven, maar je mag ook minder dan 7 opgeven,
dan zorgen wij dat jullie bij elkaar in een team komen.
Trefbaltoernooi: 20 februari 10:30 uur - 12:30 uur (groep 5/6) en 12:30 uur - 14:30 uur (groep 7/8)
Gezonde instuif: 21 februari 12:45 uur - 14:00 uur (groep 1/2) en 14:30 uur - 15:45 uur (groep 3/4)

Wel winnen hé?
Wat zeg je als coach vlak voor een spannende
wedstrijd tegen je sporters? Wat doe je als trainer als
de training voor geen meter loopt? En hoe ga je als
bestuurder om met lastige ouders? Kom naar de
theatervoorstelling ‘Wel winnen hé!? Een
inspirerende show voor vrijwilligers bij de sportclub.
De theatertour reist door het hele land en is
woensdagavond 6 maart in Ermelo.
Kaarten kosten € 5,- en zijn te reserveren via deze link:
www.veiligsportklimaat.nl/theatervoorstellingen

Verkiezing “De sportiefste
basisschool van NL”
Geeft jouw basisschool een impuls aan sport en
bewegen op school? Worden leerlingen
gestimuleerd tot een gezonde en actieve leefstijl?
Dan komt jouw school misschien wel in aanmerking
voor de titel “De sportiefste basisschool van
Nederland” en maakt de school kans op een waarde
cheque van €5000,- . De verkiezing vindt plaats op
15 mei 2013 en opgeven kan tot 15 maart 2013.
Kijk voor meer informatie over de verkiezing en
over het deelnemen bij dit artikel
http://www.kvlo.nl/sf.mcgi?2533
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Lisette van de Kieft combinatiefunctionaris Vereniging aan het woord
Waar Tom en Kelvin het gezicht zijn bij de scholen, ben ik het aanspreekpunt voor de
sportverenigingen in de gemeente Putten. Ik ondersteun de sportverenigingen in het
ontwikkelen en verbreden van hun eigen wensen, kansen en biedt hulp bij knelpunten.
Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn; vrijwilligers, communicatie, sponsoring,
activiteiten en toernooien, er komt van alles aan bod!

Puttens SPORTCAFÉ
Bij elke vereniging is er een individuele vraag. Toch zijn deze vragen, bij verschillende
sportverenigingen, vaak het zelfde. Ik ben op het idee gekomen om een Puttens
SPORTTCAFÉ in te richten. Tijdens deze café avonden, die bijvoorbeeld in een sportkantine plaatsvinden, zullen
verschillende thema’s aan bod komen. Kennis delen, kennismaken en netwerken zal centraal staan. Ook
kunnen er gastsprekers aanwezig zijn om bijvoorbeeld te vertellen over agressie, gedrag van ouders, sociale
veiligheid, sponsoring etc. De input kan natuurlijk ook vanuit de verenigingen komen! Het idee wordt op dit
moment verder uitgewerkt, sportverenigingen worden uiteraard op de hoogte gesteld van de eerste editie!

Activiteitenkalender februari 2013

Street Jam
27 februari en 6 maart
Groep 3 en 4
Sportcentrum Rinjani
Streetjam is een gave dansles voor
jongens én meiden. Je krijgt in deze
dansles, les in allerlei dansstijlen,
zoals streetdance, hiphop en
musicaldans. We dansen op allerlei
soorten muziek. Deze clinic wordt
mede mogelijk gemaakt door
Dansation! So You Think You Can
Dance? Just do it!

Schaken
25 januari, 1 en 8 februari
Groep 3 t/m 8
Denksportcentrum Putten

Basketbal
28 januari, 4 en 11 februari
Groep 4 t/m 8
Sporthal de Putter Eng

Woensdag 13 februari is het
jaarlijkse schoolschaaktoernooi
van de Puttense schaakvereniging
PSV DoDO. Als kinderen willen,
dan kun zij dit jaar drie middagen
kennismaken met het schaken, les
krijgen en oefenen voor het
toernooi. Doe mee en train je
hersenen!

Basketbalvereniging Volic
organiseert drie uitdagende
kennismakingslessen, waar
kinderen mee mogen doen met
een echte basketbaltraining.
Lekker rennen, springen, vangen
en gooien en natuurlijk te gekke
doelpunten scoren! Ja, basketbal
is super stoerrr!

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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