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Inschrijving Grote Oversteek gestart

slaap zullen krijgen, maar het week-
end staat voor afzien en met elkaar 
een grote uitdaging aangaan. Het 
belangrijkste is dat de deelnemers 
met elkaar hun grenzen verleggen 
en dat ze dingen doen die ze in een 
groep durven te overwinnen. We 
hebben een keer een deelnemer ge-
had die vreselijke hoogtevrees had, 
maar waarbij de groep deze jongere 

zo positief stimuleerde om toch door 
te gaan dat er angsten overwonnen 
werden. We hebben diverse spellen 
waarbij jongeren flink nat kunnen 
worden, zo maken ze ook tijdens de 
24 uur dat we samen zijn meerde-
re kleinere oversteken over sloten 
heen, met bijvoorbeeld onze india-
nenbrug. Veel jongeren vinden dat 
een vreselijk spannend onderdeel.” 

De link met de kerk is snel gemaakt, 
de vrijwilligers zijn allemaal aan 
een Puttense kerk verbonden, maar 
er is ook contact gezocht met de Put-
tense sportverenigingen om activi-
teiten te ontwikkelen. ,,Ons voor-
naamste doel is dat we met elkaar 
op pad gaan, maar we zullen ook 
stilstaan bij onze bijbelse normen 
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Leden OnuitPuttelijk Duurzaam herkenbaar
de communicatiemiddelen van On-
uitPuttenlijk Duurzaam. Rabobank 
Putten investeert in een duurzame 
relatie met de lokale gemeenschap 
door verbinding te maken en het 
bankgebouw open te stellen voor le-
den, ondernemers en verenigingen. 
Het pand kan gebruikt worden voor 
bijeenkomsten of vergaderingen. De 
bank is dan een ontmoetingsplek”, 
stelt Koster. Hij vervolgt: ,,Bij Kol-
mer Elektromotoren ligt de focus op 
innovatie en scholing op het gebied 
van duurzaamheid. Net toen ik het 
bordje kwam aanbieden kwamen 
leerlingen van Groevenbeek Putten 
op leerbezoek.”

WERKGROEPEN OnuitPuttenlijk 
Duurzaam heeft drie doelen ge-
formuleerd waaraan het met drie 
werkgroepen werkt. Het eerste doel 
is vermindering van energiever-
bruik en CO2 uitstoot. Het tweede 
doel is om kennis en bewustwor-
ding over verduurzaming te creëren 
binnen de gemeenschap. Het derde 
doel is verhoging van het sociale 
rendement door mensen meer te la-
ten participeren in de samenleving. 
Waar mogelijk, door kansen te bie-
den op de arbeidsmarkt.

De werkgroep energie is begon-
nen met een nulmeting bij de be-
drijfspanden van de deelnemers. 
Diverse leden zijn al gestart met 
besparingsmaatregelen. Sommige 
organisaties staan voor de uitdaging 
om te investeren in kostbare maat-
regelen die op termijn besparingen 
zullen opleveren. Inductieverlich-
ting blijkt zeer geschikt om energie 

en kosten mee te besparen bij kan-
toorpanden. Veel leden zoeken naar 
manieren om op brandstof en gas 
ter besparen. Diverse leden werken 
al met energiezuinige machines.
De werkgroep bewustwording wil 
bedrijfsleven en burgers betrekken 
bij het duurzaamheids thema. Op 
termijn zullen organisaties, over-

heid, verenigingen, stichtingen en 
scholen benaderd worden met ac-
ties om de bewustwording, betrok-
kenheid en enthousiasme op gang te 
brengen. 

De werkgroep Social Return on In-
vestment is bezig om organisaties te 
adviseren bij het laten participeren 

Werkgroepen 
met verschillende 
doelen
Arjan Glas 

PUTTEN De leden van OnuitPutten-
lijk Duurzaam ontvangen een lid-
maatschapsbord dat bij de ingang 
van het bedrijfsgebouw geplaatst 
kan worden. Vier leden hebben in-
middels hun bordje hangen.

Als voortrekker van het initiatief 
OnuitPuttenlijk Duurzaam ontving 
Alex Meiling van Meiling Mees-
terschilders het eerste bordje uit 
handen van ambassadeur Kees 
Koster. Ook Richard van der Poll 
van Accent Communicatiemakers, 
Martijn Stoffelsen van Rabobank 
Randmeren en Jaco Zegers van 
Kolmer Elektromotoren ontvingen 
een bordje van Kees Koster. Om de 
impact van het lidmaatschap zicht-
baar te maken zullen de komende 
periode alle achttien leden een bord 
ontvangen dat bij de ingang van hun 
bedrijf geplaatst kan worden. 

EIGEN MANIER ,,Het valt op dat elk 
van deze vier deelnemers op een 
eigen manier met duurzaamheid 
bezig is”, vertelt ambassadeur Kees 
Koster. ,,Bij Meiling is dat vooral het 
People-aspect door in samenwer-
king met de gemeente en Concerned 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt te laten participeren. Bij 
Accent ligt de nadruk op het uitdra-
gen van de duurzame boodschap. 
Accent ontwikkelt de website en 

 p Vier leden: Accent (l.boven), Meiling (r.boven), Kolmer (l.onder) en Rabobank (r.onder), ontvingen de eerste lidmaatschapsbordjes. 

en waarden. Het is alleen niet de 
hoofdmoot van de Grote Oversteek, 
iedereen is welkom om mee te doen, 
ook als je niet lid bent van een kerk.” 

OUTDOOR Niet alleen de Puttense 
jeugd doet mee, er zijn zelfs teams 
uit Garderen en Oudekerk aan de 
Amstel. ,,Via een enthousiaste pre-
dikant kwam er ooit een groep uit 
Oudekerk aan de Amstel meedoen 
en sinds die eerste keer zijn ze er 
ieder jaar weer bij. De jongeren vin-
den het heerlijk om mee te doen aan 
outdoor activiteiten.”

Voor de jongeren wordt het een dag 
van afzien. Mobiele telefoontjes, 
tabak en drank is niet toegestaan. 
,,Tijdens de Grote Oversteek wordt 
goed duidelijk voor wie een sportie-
ve dag wel of niet is weggelegd. De 
één vindt het heerlijk om kleddernat 
te worden en een ander doet het jaar 
erop echt niet nog een keer mee. Het 
is ook een dag waarop de band die 
je met je teamleden onderling hebt 
versterkt wordt.”
 
Aan het einde van het evenement 
volgt na een barbecue een dienst in 
de Andreaskerk. Jongeren kunnen 
zich als team van zes personen op-
geven. Teams bepalen per zes per-
sonen 90 euro voor de hele groep. In 
totaal kunnen er 120 jongeren mee 
op de Grote Oversteek. Er zijn nog 
steeds vrijwilligers nodig die een 
deel of de volle 24 uur mee willen. 

Voor meer informatie over opgave: 
www.groteoversteek.nl.

van zoveel mogelijk mensen. Hier-
voor wordt samengewerkt met de 
leden, verenigingen, bedrijven en 
de gemeente.

Op 5 september, van 14.30-17.30 uur, 
is de volgende bijeenkomst van On-
uitPuttenlijk Duurzaam bij Postilli-
on Hotel Amersfoort Veluwemeer. 

‘Grenzen worden 
verlegd tijdens de 
Grote Oversteek’
Maranke Pater
 
PUTTEN  Voor de kerken in Putten is 
de Grote Oversteek de afsluiting van 
het jeugdseizoen. Vanaf 1 april kun-
nen jongeren zich weer opgeven 
voor het evenement dat op 16 en 17 
juni plaatsvindt.
 
De Grote Oversteek is 27 jaar gele-
den begonnen in de Andreaskerk 
als afsluiting van het  jeugdseizoen. 
Het jaar erop werd het evenement 
opgepakt door de andere kerken 
waardoor het interkerkelijk werd. 
Tijdens de Grote Oversteek gaan 
jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 
jaar op de fiets naar strand Horst, 
waarvandaan ze met een kano het 
water over zullen varen naar Zee-
wolde. 

Bas Tijssen, één van de vijftien or-
ganisatoren: ,,Ze maken letterlijk 
een oversteek. Als ze aankomen bij 
hun eindpunt worden ze opgevan-
gen door een groep vrijwilligers die 
hen naar de kamplocatie begelei-
den. Ze kunnen hier diverse spellen 
doen en hun tent opbouwen op een 
camping van natuurmonumenten.” 

GRENZEN In teams van zes perso-
nen nemen de deelnemers het tegen 
elkaar op. De Grote Oversteek gaat 
zelfs ‘s nachts nog door. ,,Ik denk dat 
de jongeren bij elkaar zoń drie uur 

 p Tijdens de Grote Oversteek doen jongeren veel opdrachten op het water. 
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