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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 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

“Kinderen hebben geleerd dat gezond leven ook met
voeding te maken heeft!”
In de voorjaarsvakantie werden er door JongPutten verschillende
vakantieactiviteiten georganiseerd. Kinderen konden op deze manier
toch actief bezig zijn in hun vakantie.
Voor de groepen 1 t/m 4 was er een gezonde sportinstuif. Alle
activiteiten waren gekoppeld aan gezond bewegen en gezond eten.
Daarnaast was er een diëtiste van praktijk Mea Vota die ouders kon
informeren over gezond eten en bewegen. Een leerzame dag voor alle 70
kinderen die aanwezig waren!
Voor de groepen 5 t/m 8 was er een trefbaltoernooi georganiseerd. Ruim
110 kinderen hadden zich alleen of in teams opgegeven om tijdens dit
toernooi te strijden voor de titel ‘Beste trefbalteam van Putten’. Het
werd een sportief en leuk toernooi, waarbij de Wegwijzer won voor de
groepen 5/6 en waarbij de Schuilplaats won voor de groepen 7/8.
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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Alle waterratten opgelet!
Heb jij de B diploma en hou jij van zwemmen? Veel kinderen mogen na het behalen van
het zwemdiploma een ‘sport’ kiezen. Maar zwemmen is toch ook een sport!? JAZEKER!
Zwem & Poloclub Triton in Putten heeft het Sterrenplan. Bij deze leuke zwemactiviteit
maken kinderen kennis met de verschillende zwemsporten zoals waterpolo, synchroon
zwemmen, wedstrijdzwemmen, trucjes in het water, survival in het water etc.
De sterrenplan trainingen zijn op vrijdag van 17:00 uur tot 18:00 uur in het Bosbad in
Putten. Kinderen die deze nieuwsbrief lezen mogen twee keer gratis meetrainen!
Kijk voor meer informatie op www.tritonputten.nl

Activiteitenkalender maart 2013

Judo groep 1/2
15 en 22 maart
Groep 1 en 2
Wellness Centre Putten

Beeldhouwen (VOL)
6 en 13 maart
Groep 6 t/m 8
de Korenschoof

Streetdance & Hip-Hop
18 en 25 maart
Groep 5 t/m 8
Wellness Centre Putten

Oefenen schoolvoetbal
19 maart
Groep 3 t/m 6
Rood-Wit ’58

Judo groep 3/4
14 en 21 maart
Groep 3 en 4
Wellness Centre Putten

Open dag Scouting Kon-Tiki
30 maart
Meerdere groepen
Garderenseweg 144b

Voor meer informatie en inschrijven zie www.jongputten.nl

Voorbereidingen NATIONALE SPORTWEEK zijn begonnen
JongPutten heeft sinds februari een team van twee
stagiaires van de sportacademie uit Zwolle. Dit zijn Anne van
den Top en Liza Cramer. De stage opdracht: het organiseren
van een lokale sportweek in de gemeente Putten.
De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland de breedtesport in
de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is.
De Nationale Sportweek is van 20 t/m 27 april 2013.
De komende weken zullen scholen en sportverenigingen via e-mail, social media en de website van
JongPutten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, want jullie inzet is uiteraard hard nodig! 02
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Oude Puttense Sporttraditie krijgt nieuw leven
De Puttense sportmarathon, waarvan de eerste editie in
1982 plaatsvond, was in de jaren ’80 en ’90 een echte
Puttense sporttraditie. Er deden maar liefst 900
deelnemers mee verdeeld over 18 ploegen. Zij streden
tegen elkaar in verschillende sporten die zich
afspeelden bij verschillende sportlocaties in de
gemeente. Ondanks de hoge populariteit van het
evenement is dit in de jaren ’90 ter zielen gegaan.
De combinatiefunctionaris verenigingsadvies, Lisette
van de Kieft, ving geruchten op dat een aantal
sportverenigingen enthousiast waren om deze
sportmarathon nieuw leven in te blazen. Zij is hiermee
voortvarend aan de slag gegaan. Na twee brede
bijeenkomsten, waarbij alle sportverenigingen uit
Putten waren uitgenodigd, en een aantal vergaderingen
in een klein comité, ligt er een plan klaar.
Een klein voorproefje: de sportmarathon zal
plaatsvinden op vrijdag 28 en 29 juni 2013. Er zal een
speciaal voorprogramma zijn voor kinderen van het

basisonderwijs en jongeren van het voortgezet
onderwijs. Vervolgens barst het sportprogramma los
voor de volwassenen vanaf 17 jaar en wordt er 24 uur
achter elkaar gesport. De sportmarathon staat in het
teken van plezier met een gezond vleugje prestatie.
Daarnaast zal het een brede introductie zijn van de
lokale sportmogelijkheden waarbij kinderen en
volwassenen kunnen kennis maken met het aanbod van
de lokale sportverenigingen.
Medio maart zal er een website online komen waarop
het programma wordt gepresenteerd en waar
vervolgens inschrijvingen kunnen worden gedaan.
Teams uit allerlei samenstellingen zijn welkom:
verenigingsleven, buurtschappen, bedrijven, scholen,
vriendengroepen, etc. Binding met Putten is verplicht!
Inwoners die willen helpen met de organisatie, worden
van harte uitgenodigd contact op te nemen met Lisette
van de Kieft via lvdkieft@putten.nl of telefoonnummer
06 309 94 018.

HERINNERING: Vrijdag 8 maart om 19:30 uur, kantine van KV de Meeuwen
VOOR WIE: Alle bestuurders en vertegenwoordigers van organisatie en verenigingen die
zich bezighouden met het aanbieden van sport binnen de gemeente Putten.
THEMA: Vrijwilligers. Meer info en opgeven lvdkieft@putten.nl of bel 06-30994018

Jiska Meerman Jongerenwerker/combinatiefunctionaris Cultuur aan het woord
Zoals jullie weten biedt JongPutten ook regelmatig cultuurcursussen aan. Zo
hebben we bijvoorbeeld geschilderd, een workshop fotografie gehad, textiel
bewerkt en gaan we dit jaar vast nog meer doen! Onze collega Andel was
hiervoor verantwoordelijk, maar hij is vanaf februari niet meer bij ons in dienst.
Jiska Meerman neemt zijn werk over.
“Naast de sportactiviteiten die JongPutten verzorgt, zal ik me gaan inzetten voor
kunst- en cultuuractiviteiten. Ik wil inspringen op de behoefte die er ligt vanuit
de doelgroep, scholen, verenigingen en bedrijven. Niets is hierbij te gek!” vertelt
Jiska. Waar denk je dan aan bij kunst en cultuur? “Je kunt aan allerlei soorten
kunst- en cultuuractiviteiten denken zoals een hiphopcursus, sieraden maken,
beeldhouwen, operazangles, toneel en noem maar op! “
Mocht er vanuit jullie een speciale wens zijn, dan gaat Jiska er mee aan de slag,
dus onthoudt haar goed!

Jiska Meerman
E: JM@jeugd-punt.nl
T: 06-37453602

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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