April 2014

Nieuwsbrief
Combinatieteam JongPutten

Inhoudsopgave



Circus JongPutten
wegens groot succes
verlengd (1)



Activiteiten april
2014 (2)



Veluwse Champions
League trekt in
Putten 100 jongeren
(2)



Nationale Sportweek
2014 (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 de 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 samen om het aanbod van
sport en cultuur te vergroten. Veel
leesplezier!
Groetjes Lisette, Tom, Kelvin en Jiska

Circus JongPutten wegens groot succes verlengd
JongPutten is een circusproject gestart voor de kinderen van de
groepen 3 t/m 8 van de basisschool. Binnen een week hadden al
55 kinderen zich ingeschreven voor dit project. Kinderen hebben
vier weken geoefend, met als afsluiter een voorstelling voor alle
ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s.
Jongleren, balanceren, clownsacts en acrobatiek werden geshowd
aan de 125 aanwezige toeschouwers. Na de laatste act kregen de
circusartiesten een staande ovatie van alle bekenden in de zaal.
Doordat het zo’n groot succes was en er nog veel kinderen waren
die dit ook mee wilden maken, hebben we een extra serie in mei
gepland. Deze 55 plekken waren binnen enkele dagen weer vol,
waardoor wij in mei weer met een volle enthousiaste groep een
voorstelling in elkaar gaan draaien.
Benieuw naar de foto’s en filmpjes van deze activiteit?
Kijk op www.jongputten.nl
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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Activiteitenkalender April 2014

Oefenen schoolvoetbal (groep 7/8)
Donderdag 3 april
16.00 uur tot 17.00 uur
Voetbalvereniging SDC Putten

Nationale Sportweek
19 t/m 26 april
Voor alle inwoners van Putten

Koningsspelen
Vrijdag 25 april
Groep 3 t/m 8

Veluwse Champions League trekt in Putten 100 jongeren
Wegens succes herhaald: de Veluwse Champions League, hét scholierenvoetbaltoernooi van de Veluwe.
Leerlingen uit Putten, Ermelo en Harderwijk zullen bij dit toernooi de strijd met elkaar aangaan om de titel
binnen te slepen. Dit jaar zullen voor het eerst, naast de eerste-, en tweedejaars leerlingen, jongeren uit klas 3
en 4 meedoen.
Vrijdag 28 maart waren de voorrondes voor Groevenbeek Putten. Er was een ongekend hoog aantal teams
jongeren die zich hadden aangemeld. In totaal waren er meer dan 100 jongeren aan het voetballen op de
Puttense voetbalvelden en dan zijn de jongeren uit Ermelo en Harderwijk nog niet eens meegeteld. Een
geweldige prestatie dus!
De Veluwse Champions League is een initiatief van de combinatiefunctionarissen van JongPutten en 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
doelstellingen en het aanzetten van jongeren tot een sportieve en 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 meerdere partijen. Deelnemende afdelingen zijn de
VMBO-afdelingen van Putten en Ermelo én de atheneum/havo-afdeling van
Groevenbeek Ermelo. Dit jaar wordt er ook door een team vanuit Harderwijk
deelgenomen. Van elke afdeling zullen er op 11 april 2014 twee teams zich
vertegenwoordigen 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.
De finale van de Veluwse Champions League vindt plaats op
vrijdagmiddag 11 april op de voetbalvelden van DVS’33 in Ermelo.
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Sport en beweeg mee tijdens de Nationale Sportweek 2014
De gemeente Putten zet zich dit jaar voor de derde keer actief in om ook lokaal de Nationale Sportweek te
promoten. De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement, dat als voornaamste doel heeft de
sportparticipatie in Nederland te verhogen, door middel van het promoten van sporten en bewegen. Dit jaar valt de
Nationale Sportweek in de meivakantie. Om deze reden is er dit jaar voor zowel jeugd als senioren een uitgebreid
aanbod. De opening op zaterdag 19 april gaat niet door vanwege de vakantie.
Senioren
Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder wordt. Het houdt je langer fit en zelfredzaam. Maar het is vooral ook leuk
en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet.
Welzijnsorganisatie Stichting Welzijn Putten (SWP) heeft zich dit jaar als partner gebonden aan de Nationale
Sportweek. Samen met SWP wordt er extra aandacht gegeven aan de doelgroep senioren. Stichting Welzijn Putten is
de welzijnsorganisatie in de gemeente Putten en biedt diverse sportieve activiteiten aan voor senioren.
Weekmenu
De hele week zijn er verschillende sportieve activiteiten te doen voor kinderen, volwassenen en senioren. Er zijn
open huis trainingen, instuiven, open dagen en gratis proeflessen bij allerlei sportaanbieders in Putten.
Bekijk hier het weekmenu
Ik neem je mee
Dit jaar verbindt NOC*NSF vanuit 'vriendschap' een thema aan de Nationale Sportweek: "Ik neem je mee!". Een
thema dat eenvoudigweg betekent dat enthousiaste sporters een sportmaatje, die niet of te weinig sport,
meeneemt naar hun sportclub. Want, samen sporten is leuk!

Praten met soldaten
Op woensdag 23 april komt de Koninklijke Landmacht naar Putten en wel met militairen van het Korps Nationale
Reserve. Zoals jullie weten bestaat de landmacht 200 jaar en willen ze dit op deze manier onder de aandacht
brengen. Zij geven op deze dag een demonstratie in de kantine van SDC Putten. Dit wordt gevolgd door een reeks
sportactiviteiten op de sportvelden buiten. Het doel van de demonstratie is om inzicht te geven wat de Koninklijke
Landmacht allemaal doet.
Koningsspelen: samen goed ontbijten en bewegen!
De Koningsspelen is een sportief Oranjefeest voor kinderen van het basisonderwijs. In Putten vallen de
Koningsspelen in de meivakantie, JongPutten heeft daarom besloten om voor jullie een speciale editie van de
Koningsspelen te organiseren op 2 verschillende locaties! De ‘droge Koningsspelen’ vinden dit jaar plaats in sporthal
De Putter Eng en dus wordt de sporthal volgebouwd met sport en spel. Spannende hindernisbanen en een klimtoren
maken deze ochtend uniek! In samenwerking met Bosbad Putten en zwemvereniging ‘Triton Putten’ worden er dit
jaar ook spelen georganiseerd in het zwembad. Bosbad Putten houdt deze ochtend speciaal voor de ‘natte
Koningsspelen’ het wedstrijdbad en het instructiebad vrij voor gebruik.
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Gymtasjesactie
Doe tijdens de Nationale Sportweek mee aan open huis activiteiten en krijg per activiteit een sticker. Verzamel drie
stickers, lever de kaart in bij de Intersport in Putten en ontvang een gratis gymtas. Je maakt ook kans op een
waardebon van € 50,00.
Meer informatie en opgeven voor activiteiten: www.jongputten.nl
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