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Nieuwsbrief
Combinatieteam JongPutten

Inhoudsopgave
 Flag Football (1)
 Activiteitenkalender (2)
 Nationale Sportweek (2)
 Sportcafé Putten (3)

Dit is de nieuwsbrief van de
 Sportief initiatief SWP en combinatiefunctionarissen Sport,
‘t Laakhuisje (3)
Onderwijs en Cultuur. Op deze
manier willen we iedereen die
 Putten Power Run (3)
betrokken is bij onze
 Veluwse Champions
werkzaamheden informeren over de
League (4)
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 op weg naar Amsterdam met ´nieuwe sport´
Flag Football.
Sinds september vorig jaar is JongPutten al druk bezig met het
introduceren van een ´nieuwe sport´ in Putten. De non-contact versie
van American Football levert veel animo op bij JongPutten. Begonnen
met clinics, voortgezet met trainingen en uiteindelijk eindigt er een
team op 18 mei bij het NK in Amsterdam!
Maandag 8, 15 en 22 april zullen 3 teams, The Wolves, The Lions
en The Eagles, tegen elkaar strijden in competitieverband. Wie op de
22e als winnaar uit de strijd komt, zal met JongPutten op 18 mei naar
Amsterdam gaan om daar het NK te spelen.
Op 12 april zullen we, met degene die willen en kunnen, richting Lelystad reizen om daar bij The Commanders
een oefentoernooi te spelen tegen de schoolteams die in Lelystad zijn ontstaan.
Iedereen is van harte welkom om de spelers op maandag 8, 15 en 22 april aan te moedigen op de velden van
SDC Putten. De wedstrijden worden gespeeld van 16.00 uur tot 17.00 uur.
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 april 2013

Oefenen schoolvoetbal
3 april
groep 7 en 8
Velden SDC Putten

Veluwse Champions League
voorronde 5 april
1e en 2e klas VO
Velden SDC Putten

Flag Footbal School League
8, 15 en 22 april
Ingeschreven spelers
Velden SDC Putten

Training Putten Power Run
16 en 23 april
Groep 3 t/m 8
Velden SDC Putten

Veluwse Champions League
Finale 19 april
Winnaar voorrondes
DVS’33 Ermelo

Jongens turnen
13 en 20 april
Groep 3 t/m 8
Orionzaal

Nationale Sportweek 20 t/m 27 april 2013
.
.
.
.
.
.

In onze vorige nieuwsbrief gaven we er ook al kort
aandacht aan. Van 20 tot en met 27 april vindt de
tiende Nationale Sportweek plaats. Sportverenigingen, scholen, gemeenten en andere sportaanbieders van sport en bewegen organiseren in
het hele land sportieve activiteiten. Zo kan
iedereen ontdekken hoe leuk, gezond en vooral
gezellig het is om te sporten en te bewegen.

Opening Nationale Sportweek
Dit jaar is er o.a. een grootse opening van de Nationale Sportweek op zaterdag 20 april. Het Fontanusplein wordt
voor de gelegenheid omgebouwd tot sport- en spelplein waar tussen 13:00 uur en 16:00 uur vele sportieve
activiteiten te doen zijn voor jong én oud. Ook zal er een bijzondere StartRun worden georganiseerd.
Onderwijs
De scholen zullen deze week ook niet tekort komen!
JongPutten gaat de hele week op tour langs de scholen om
pauzeactiviteiten te organiseren, ochtendgymnastiek te
verzorgen, op zoek te gaan naar de fitste juf en meester én
ondersteuning te bieden tijdens de KoningsSpelen.
Sportverenigingen
Veel sportverenigingen zullen in de Nationale Sportweek hun
deuren openzetten en verschillende open huis activiteiten,
instuiven en workshops organiseren.
Bekijk binnenkort het totale programma op www.jongputten.nl
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Vrijdag 8 maart vond de eerste editie van het SportCafé plaats.
Het SportCafé is een netwerk-, en informatiebijeenkomst voor
Puttense sportaanbieders. Tijdens de café-avonden komen
verschillende thema’s aan bod. Kennis delen, kennismaken en
netwerken staat centraal. Het thema van 8 maart: vrijwilligers.

Opening door wethouder Ard Kleijer

De avond werd geopend door wethouder Ard Kleijer en ingeleid
door Wim Bos, voorzitter van de vrijwilligerscommissie van KV
de Meeuwen. Vervolgens was er een interactieve presentatie
door Joke Roeterdink van de Gelderse Sport Federatie.
Reacties van sportbestuurders waren erg lovend; “Prima
opgezet, een schot in de roos” en “goede opzet, moet groeien
dus doorgaan!”. In het najaar zal het SportCafé weer
georganiseerd worden met dit keer een nieuw thema.
Kon u niet aanwezig zijn en wilt u het verslag ontvangen? Stuur
dan een e-mail naar Lisette van de Kieft lvdkieft@putten.nl

Bestuurders met elkaar aan de slag

Stichting Welzijn Putten en ’t Laakhuisje
starten sportief initiatief
Al eerder dit jaar startte Stichting Welzijn Putten in samenwerking met Sportcentrum Putten een project in
het kader van senioren en bewegen. Per april volgt er een ander initiatief. Dit keer een hele andere tak van
sport, namelijk tennis! Tezamen met Tennisvereniging ’t Laakhuisje willen zij de senioren op een sportieve
wijze in beweging brengen. Tennissen is leuk, gezellig en vooral gezond! Senioren kunnen op een
laagdrempelige manier in 4 weken kennismaken met tennis. De eerste groep start op 16 april. Het is een
kosteloos kennismakingsproject!
Kijk voor meer informatie op www.swputten.nl

Train mee voor de Putten Power Run!
Tijdens de Putten Power Run op 1 mei zijn er speciaal voor kinderen twee
hardlooponderdelen. De KIDSRUN en de JEUGDWEDSTRIJD!
De KIDSRUN begint om 14:30 uur en is een hardloopfeestje dat je kunt
gebruiken als sponsorloop voor je eigen goede doel.
De JEUGDWEDSTRIJD begint om 16:00 uur en is een spannende
hardloopwedstrijd van 2,2 km voor kinderen uit groep 5 t/m 8.
Meer informatie www.puttenpowerrun.nl of www.jongputten.nl
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Veluwse Champions League voor jongeren van de
klassen 1 en 2 van Christelijk College Groevenbeek.
In april 2013 wordt een nieuw sportevenement voor
jongeren gelanceerd: De Veluwse Champions League, hét
scholierenvoetbaltoernooi van de Veluwe. Alle 1e en 2e
klassers van het Christelijk College Groevenbeek, locaties
Putten en Ermelo, zullen bij dit toernooi de strijd met
elkaar aangaan om de titel in de wacht te slepen.
De Veluwse Champions League is een initiatief van
de combinatiefunctionarissen van JongPutten en van
de combinatiefunctionarissen van de gemeente
Ermelo. Sportbeoefening is een belangrijke manier
om anderen te ontmoeten; hiermee draagt sport bij
aan een goed leefklimaat met sociale integratie en
maatschappelijke participatie. Met het oog op deze
doelstelling en het aanzetten van jongeren tot een
sportief actieve leefstijl, organiseren de
combinatiefunctionarissen verschillende sport- en
spelactiviteiten in beide gemeenten.
De Veluwse Champions League is een 7 tegen 7
veldvoetbaltoernooi en vindt plaats tussen drie
partijen. Dit zijn de beide VMBO-afdelingen van de
locaties Putten en Ermelo en de Atheneum/Havoafdeling van de locatie Ermelo. Elke afdeling zal op
vrijdag 19 april 2013 door twee teams worden
vertegenwoordigd in de finale van de league.
Voorafgaand aan het grote toernooi zullen er lokaal kwalificatierondes plaatsvinden, zodat de beste teams op
de finaledag zullen aantreden.
Kwalificatiewedstrijden VMBO Putten:
Kwalificatiewedstrijden Atheneum/Havo Ermelo:
Kwalificatiewedstrijden VMBO Ermelo:

vrijdag 5 april.
vrijdag 5 april.
vrijdag 12 april.

De finale van de Veluwse Champions League vindt plaats op vrijdagmiddag 19 april om 16:00 uur
op de voetbalvelden van DVS’33 in Ermelo. Jongeren kunnen zich op school opgeven voor het toernooi.
Voor meer informatie over deze activiteit, kunt u een email sturen naar kvdbroek@putten.nl
Kijk ook op onze website www.jongputten.nl

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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