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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

JongPutten bereidt zich weer voor op het NK Flag Football
Vorig jaar is JongPutten begonnen met het aanbieden van clinics van, voor
velen een onbekende sport, Flag Football. Enkele maanden later ontstond de
eerste Puttense School League Flag Football, waarna de winnaar mocht
deelnemen aan het NK Flag Football in Amsterdam.
Flag Football is de stoere non-contactversie van American Football.
Een tackle wordt vervangen door het afpakken van een ‘flag’, hierdoor is het
voor iedereen speelbaar; jong, oud, jongen of meisje.
Dit jaar verzorgen wij twee clinics voor de kinderen van groep 6 t/m 8.
Mochten kinderen dit leuk vinden, dan bieden wij hen de kans om met deze
sport door te gaan. Zo kunnen de kinderen enkele trainingen bij ons volgen,
waarna er een Puttense School League (toernooi) georganiseerd zal worden.
Net als vorig jaar mag de winnaar van deze school league weer naar het
NK FlagFootball, die dit jaar in Den Haag georganiseerd zal worden.
Wilt u meer informatie over deze activiteit? Kijk dan 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 maart 2014

Flag Football
Maandag 3 en 10 maart
Groep 6 t/m 8
Velden SDC Putten

Maak kennis met tennis
Woensdag 19 en vrijdag 21 maart
Groep 3 t/m 8
Tennisvereniging het Laakhuisje

Judo
Hele maand maart
Groep 3 t/m 8
Wellness Centre

Meer informatie over onze activiteiten en inschrijven? Kijk op www.jongputten.nl

Uitnodiging: SportCafé
voor sportverenigingen
Op vrijdag 21 maart is de derde editie van het SportCafé. Deze keer
zijn we welkom in Grandcafé ‘De Boskamer’ in het Bosbad in
Putten. Het thema is: Een veilig sportklimaat. Onderwerpen als
(on)gewenst gedrag, respect, je prettig en veilig voelen bij de
sportvereniging en versterken van de eigen kracht en
opvoedvaardigheden van trainers/coaches komen aan bod.
In het SportCafé verwelkomen wij dit keer Jan Roelfs,
sportcommentator van de NOS. Hij zal vertellen over zijn vele
ervaringen in sport en respect.
Voor wie is het SportCafé?
Alle bestuurders en vertegenwoordigers van organisaties en
verenigingen die zich binnen de gemeente Putten bezighouden met
het aanbieden van sport. Daarnaast is dit thema interessant voor
uw technische commissie en uw trainers. Ook commissieleden en
andere vrijwilligers-kaders zijn van harte welkom.
Programma
19:45 SportCafé open
20:00 Welkom en opening
20:10 Een veilig sportklimaat & positief opvoeden
20:45 Pauze
21:00 Sport & respect – Jan Roelfs
21:45 Ervaringen uit de praktijk, vragen en discussie
22:00 Afsluiting en borrel
Uw aanmeldingen ontvangen wij graag per e-mail:
lvdkieft@putten.nl of telefonisch op 06-30994018

02

Putten doet weer mee met de Nationale
Sportweek van 19 t/m 26 april 2014
Van zaterdag 19 t/m 26 april 2014 wordt de Nationale Sportweek
georganiseerd. 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.
WEEKMENU: Verschillende sportaanbieders zetten hun deuren open
en organiseren open huis activiteiten, proeflessen, instuiven of open
trainingen. Het totale aanbod zal in een weekmenu verschijnen.
FEESTELIJKE OPENING: Op zaterdag 19 april wordt de Nationale
Sportweek feestelijk geopend met een groot sport- en spelplein. Op het
plein kun je meedoen met demonstraties, workshops en je kunt de
verenigingsmarkt bezoeken.
SENIOREN: Dit jaar zal er een speciaal overzicht komen met
sportaanbod voor de senioren doelgroep.
KONINGSSPELEN: Op vrijdag 25 april organiseert JongPutten de
KoningsSpelen. Er kan dit jaar gekozen worden uit een natte
KoningsSpelen in het Bosbad of een droge KoningsSpelen in sporthal de
Putter Eng! Details volgen nog.
THEMA: 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!
Hou voor alle bovenstaande activiteiten de website www.jongputten.nl
in de gaten!
Noord-Veluwe bindt strijd aan met overgewicht

Putten voor Jongeren op
Gezond Gewicht
De Noord-Veluwe gemeenten Oldebroek, Elburg,
Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten zijn vanaf 1
januari 2014 JOGG-gemeenten geworden. Dit betekent
dat de gemeenten met elkaar gaan samenwerken om het
overgewicht onder jongeren terug te dringen. Hiervoor
wordt de methodiek van Jongeren op Gezond Gewicht
ingezet.

Met de JOGG-aanpak moet het aantal jongeren met
overgewicht terug worden gedrongen. Daarbij hoort ook
het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl onder
jongeren en hun ouders. Doordat de gemeenten
integraal samenwerken wordt de kans op succes
vergroot. De jongeren zelf staan centraal en de
gemeenten nemen de regie. Kortom, samen werken aan
een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Resultaten
worden vervolgens (lokaal) behaald in projecten als
‘gezonde traktaties op school, pauze-activiteiten en een
gezond aanbod in kantines’.
Lees verder op de volgende pagina.
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Onder aanvoering van lokaal aangestelde JOGGregisseurs werken gemeenten samen met andere
instellingen (waaronder scholen, sportclubs en
huisartsen) en private partijen (bijvoorbeeld
woningbouwverenigingen en supermarkten). Die
samenwerking kan bijvoorbeeld leiden tot betere sport-,
beweeg- en speelfaciliteiten en meer aandacht voor
voeding en beweging. Want gezond eten en drinken,
dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak
van de wereld worden.

Inmiddels hebben alle wethouders van de deelnemende
gemeenten hun handtekening gezet onder een
samenwerkingsovereenkomst met het landelijke JOGGbureau. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van
aanpak met ondersteuning van het landelijke JOGGbureau. Het is de bedoeling dat later dit jaar tijdens een
speciaal kick-offmoment deze plannen bekend worden
gemaakt. Ook landelijk ambassadeur Paul Rosemöller zal
bij dit evenement aanwezig zijn.

Foto’s van de activiteiten in de maand februari
voor sportverenigingen

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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