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cultuur te vergroten. Veel leesplezier!
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alles te vinden over de combinatiefuncties en

5 mei Freedom Games

online op het internet. Op deze site is van

de activiteiten die wij organiseren. Verder
zullen wij foto´s en filmpjes van al onze
activiteiten op deze site plaatsen.

Net als vorig jaar wordt er in Putten dit jaar op

Kom gauw een keer kijken op

Bevrijdingsdag weer van alles georganiseerd. In

www.putten.nl/jongputten en blijf op de hoogte

de nacht van 4 op 5 mei 2012 wordt het

van al onze bezigheden in de gemeente

bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Putten

Putten.

gebracht, waarna er de gehele ochtend van alles
te doen is in het centrum van Putten. Het
Fontanusplein, voor het gemeentehuis, zal vol
staan met activiteiten voor jong en oud.
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Activiteitenkalender april 2012
Vakantie instuif

Oefenen voor de Putten Power Run

Wanneer:

Dinsdag 1 mei 2012

Wanneer:

Tijdstip:

10:00 uur – 12:00 uur (groep 3/4/5)

Maandag 7 mei 2012 (groep 3/4/5)
Dinsdag 8 mei 2012 (groep 6/7/8)

13:00 uur – 15.00 uur (groep 6/7/8)

Tijdstip:

16:00 uur – 17:00 uur

Waar:

Sporthal de Putter Eng

Waar:

Verzamelen voor de Putter Eng

Kosten:

€ 0,50 cent

Kosten:

€ 0,50 cent

Kinderen kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen met hun
naam, telefoonnummer, klas én school naar tdokter@putten.nl

Oefenen voor het schoolkorfbaltoernooi

Cultuur
Ten eerste wordt er gewerkt aan een

Wanneer:

Woensdag 9 mei 2012

Tijdstip:

14:00 uur – 15:30 uur (groep 3/4/5)
15:30 uur – 17:00 uur (groep 6/7/8)

samenwerkingsverband met de muziekschool
nwv, met als doel om na de zomer, structurele
muziekactiviteiten aan de bieden aan de
bovenbouw van de Puttense basisscholen.
Ook zullen de combinatiefunctionarissen een

Waar:

De Meeuwen

Kosten:

€ 0,50 cent

Veel inschrijvingen bij activiteiten

rol vervullen op de cultuurdag van 8

Klimmen

september. Tijdens deze dag zal er vanuit de

Al binnen korte tijd waren deze

combinatiefunctie in samenwerking met de

naschoolse klimmiddagen vol. Naast

initiatiefgroep “cultuurdag Putten" een podium

deze drie (succes)volle weken (36

geboden worden aan plaatselijke jonge

ingeschreven kinderen) heeft Jong

kunstenaars, om zichzelf hier te laten zien. Dit

Putten helaas veel ‘nee’ moeten zeggen

kan op het gebied van muziek zijn, maar ook

tegen een groot aantal kinderen.

dans, beeldende kunst, en wat niet allemaal
meer kunnen hier aan de orde komen.

Voetbal
Ruim 30 kinderen uit groep 7/8 kwamen

Vanuit de combinatiefunctie cultuur wordt er
verder gezocht naar een

op woensdagmiddag 4 april richting de
velden van voetbalvereniging SDC

samenwerkingsverband met plaatselijke

Putten om daar training te krijgen van

kunstenaars. Dit contact is gelegd en er lijkt
een behoorlijk draagvlak te zijn vanuit de

trainer, en tevens Wethouder Sport, Ard
Kleijer. Een gezellige en succesvolle

plaatselijke kunstenaars om een

sportmiddag.

samenwerking aan te gaan met de
basisscholen uit Putten en op die manier het

Nationale Sportweek

bestaande kunstmenu uit te breiden. Kinderen

Jong Putten bedankt alle sportaanbieders en scholen die mee hebben

kunnen op deze manier kennis maken met

gedaan.

(onbekende) kunsten en plaatselijke

Met ruim 80 open huis activiteiten bij sportverenigingen en

kunstenaars en gemotiveerd raken om hier

verschillende activiteiten op scholen mogen we trots zijn op deze

zelf in hun vrije tijd mee aan de slag te gaan.

eerste editie!

Informatie
Bezoekadres
Postcode
Telefoon

Jacob Catsstraat 70a
3881 XR Putten
06-30994018

Internet
www.putten.nl/jongputten
Algemeen e-mail adres lvdkieft@putten.nl
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