
 

 

Jongenstraining 
 

Ieder voor- en najaar wordt de jongenstraining in Putten gegeven door Jeugd-Punt.  

Voor wie 

De training is bedoeld voor jongens van 12 t/m 17 jaar die steviger in hun schoenen 

willen staan. 

Dit leer je 

Bij de training ontdekken jongens samen met leeftijdsgenoten waar ze staan in het leven, 

wat hun behoeftes zijn, hoe je deze onder woorden kunt brengen en welke emoties 

hierbij horen. Jongens leren een eigen mening te vormen en hun gevoelens onder 

woorden te brengen en te uiten. Ook wordt er in de training aandacht besteed aan 

talentontwikkeling en de inzet daarvan. Dit wordt gedaan op een interactieve en leuke 

wijze.  

Jongens leren in deze training:  

 Vertrouwen op wat ze kunnen 

 Wat ze zelf kunnen en wanneer ze hulp mogen vragen 

 Opkomen voor zichzelf 

 Eigen keuzes maken en daar controle over hebben 

 Invloed hebben op wat er in hun leven gebeurt 

 Dat te doen wat bij hen past  

 Zichzelf zijn 

 Samenwerken met anderen 

Meer informatie over de methodiek is te vinden op www.you-ng.nl.  

 

         06 – 25 33 55 68 

         dvc@jeugd-punt.nl 

www.jeugd-punt.nl 

http://www.you-ng.nl/


  

Door wie 

Jeugd-Punt is actief via jongerenwerkers voor alle jongeren in Putten om hen te helpen zich 

voor te bereiden op een plekje in onze samenleving. Eén van de doelstellingen is jongeren 

een goede stap te laten maken richting hun plek in de maatschappij. De 

weerbaarheidstraining is hier onderdeel van.  

 

  

Contactgegevens  

Brinkstraat 91 

3881 BP Putten  

 

 

 

 

     Jeugd-Punt 

Contactpersoon: 

Daam van Cappellen 

 

Telefonisch:     

06 – 253 355 68 

Per e-mail: 

dvc@jeugd-punt.nl  

  

Waar en wanneer 

Start training: 23 maart  

Elke maandag: 16.00 - 17.00 uur  

Tijden kunnen in overleg aangepast worden i.v.m. schooltijden 

Gedurende: 8 weken.  

De training zal worden gehouden in 

Stroud (Brinkstraat 91, Putten). 

Kosten 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze 

training.  

Aanmelden / meer weten? 

Ouder(s) / verzorger(s) die meer 

informatie willen of hun zoon willen 

opgeven, kunnen mailen naar Daam van 

Cappellen of bellen naar 06-25335568.  

In de bijlage vindt u een 

aanmeldformulier dat u in kunt vullen en 

kunt mailen naar het mailadres: 

dvc@jeugd-punt.nl  
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