NIEUWSBRIEF HERFST 2010

Nieuwe site, meld je aan en win een frisbee
De Sport- en Speelstraat heeft een PR Commissie in het leven geroepen. Bram Nijst en Jaap
Smits zijn de drijvende krachten achter deze commissie. Zij beheren de website en samen
met andere leden Jurgen Wagemakers en Roger Engelberts zetten zij de Sport- en
Speelstraat blijvend op de kaart.
We hebben vanaf vandaag een hagelnieuwe website. Klik snel op
www.sportenspeelstraatdebrink.nl, laat je inspireren en vertel het door!
Kent u een aantal mensen die zeker ook deze nieuwsbrief moeten ontvangen, stuur dan aub
een mail naar nieuwsbrief@sportenspeelstraatdebrink.nl. U kunt zich ook aanmelden via de
website www.sportenspeelstraatdebrink.nl. De eerste 100 aanmeldingen ontvangen een
heuse Sport- en Speelstraatfrisbee.
De nieuwe site is interactief en meer afgestemd op de spelende en sportende mensen. Zo
kan iedereen de agenda bijhouden en kunnen gebruikers van de Speelstraat video’s posten.
De PR commissie zal vanaf januari 2011 elke maand de meest originele video belonen met
een professionele voetbal. Alle video's worden bekeken en geplaatst onder voorbehoud van
goedkeuring door de PR Commissie.

Activiteiten
De Activiteitencommissie heeft een ambitieus en uitdagend activiteitenprogramma opgezet
voor 2011. Een uitdagend programma met werkelijk voor elk wat wil(d)s. Er wordt al
ontzettend veel gebruik gemaakt van alle faciliteiten. Niet alleen door jong, maar ook door
oud, bijvoorbeeld op de jeu de boules baan. De Sport- en Speelstraat is precies wat we ervan
verwachtten!
De nieuwe activiteitenkalender in wording gaat de Sport- en Speelstraat nog meer op de kaart
zetten op weg naar gewenst gezond gedrag. Naast sport en spel richt de commissie zich ook
op cultuur, theater en muziek. Momenteel werken we de plannen uit voor een heus
poppodium waarbij iedereen een steentje kan bijdragen. 2011 belooft een zeer mooi jaar te
worden. Hou de website in de gaten! En bekijk voor een eerste indruk alvast de agenda voor
2011. Binnenkort meer over dit programma in het openlucht theater. Vast staat in elk geval
dat we nu zelf bezig zijn de Run by Night te organiseren, op 2 februari 2011. Noteer deze
datum alvast in uw agenda. Dit wordt een professionele loop met meerdere afstanden en een
groot deelnemersveld met hele leuke verrassingen.
En… mocht het een beetje gaan vriezen, dan zetten we in op een oergezellig Oudhollands
schaatsfeestje met koek en zopie.

Nieuwe Coördinator
Het is even rustig geweest met nieuwe activiteiten op de Speelstraat. Na het panna
toernooitje dat de jeugd zelf heeft opgezet samen met de coördinator is het relatief rustig
gebleven. Dat heeft een reden. De huidige coördinator heeft een nieuwe uitdaging
aangenomen. Momenteel beraadt het bestuur zich over vervolgstappen. We willen een

structurele oplossing met goede verbindingen naar alle doelgroepen en de juiste regie op de
Sport- en Speelstraat. Zoiets vraagt om een duurzame oplossing. Momenteel praten we met
de Gemeente en de onderwijsinstellingen om een blijvende en structurele oplossing te
organiseren. We zoeken iemand die de weg kent, structureel zijn of haar schouders hieronder
kan zetten en iemand die overloopt van enthousiasme. Eentje met draagvlak bij alle partijen.
Kent u dit schaap met de bekende vijf poten, schroom niet en neem dan contact op met
voorzitter Sjaak Smits. Op korte termijn laten we in elk geval meer weten.

Sport- en Speelstraat in the picture
In mei heeft een afvaardiging van het bestuur tijdens een themadag Leefbaarheid in het Millse
Fitland gepresenteerd wat de aanpak was van de Sport- en Speelstraat. In opdracht van de
Noordelijke Maasvallei reden we met een brommer het podium op en lieten we zien wat de
onderscheidende aanpak is geweest van dit burgerinitiatief.
Afgelopen zomer heeft Binnenspel.nl een opname gemaakt op de Sport- en Speelstraat. Dit
professionele interview met voorzitter Sjaak Smits is als praktijkvoorbeeld inmiddels vaak
bekeken.
Ook is het bestuur geïnterviewd voor een Provinciaal Project Leefbaarheid in kleine kernen.
Hier was begin oktober een slotsymposium voor georganiseerd door de Provincie Limburg.
Ottersum wordt hierin genoemd en geroemd als good practice. Na de realisatie van de Sporten Speelstraat staan we dus nog volop in de
belangstelling. Op zaterdag 13 november ontvangt het bestuur een delegatie van het CDA op
de Sport en Speelstraat. Zij zijn geïnteresseerd in ons burgerinitiatief. Een week later mag de
Speelstraat zich zelfs in landelijke aandacht verheugen. Dan komt een delegatie van de PvdA
poolshoogte nemen.
Tot slot heeft het bestuur ook z'n beste beentje voor gezet tijdens een beachvolleybaltoernooi
in Boxmeer. De beker ging mee naar de Speelstraat.

Surveillerende ouders
Voor een goede regie en verantwoordelijkheid zijn we een klein jaar geleden begonnen met
De Ouder Van De Dag. Elke dag van de maand is er een ouder die een oogje in het zeil
houdt, jongeren indien nodig aanspreekt op gedrag en om 22 uur een eindronde doet, zodat
het na 22 uur ook echt stil is. Mocht u interesse hebben, op de website staat de lijst van
ouders.

Werkgroep Onderhoud
De Technische Commissie is voortvarend aan de slag gegaan met het oprichten van een
Werkgroep voor groot en klein onderhoud. Wat goed is moet goed blijven. Wat kapot is moet
direct gemaakt worden zodat er ook geen reden voor verval is. De werkgroep vervangt deze
maand tevens een aantal bomen.

Commissies
Het bestuur van de Sport- en Speelstraat werkt sinds de zomer van 2010 met een aantal
commissies. Hieronder het overzicht:
Activiteitencommissie: Paul Terpstra, Sabine van Thiel
PR commissie: Jurgen Wagemakers, Bram Nijst, Jaap Smits en Roger Engelberts
Technische commissie: Rene van Goethem
Ouder van de Dag commissie: Sjaak Smits, Theo Miczek
Contracten en contantencommissie: Fred Pinckers

Dank Sponsors!
Hieronder treft u een lijst aan van bedrijven die hun financiële steun al hebben toegezegd,
bedrijven waar we trots op zijn. Bedrijven die de dromen van ons en onze kinderen realiseren.
Sponsoren:
Univé – BCP - Jos de Haan – Destion - Fysiotherapie Van Tilburg - Gemeente Gennep –
Gentrans - GP Media - Hay Janssen - HSW Bouw – Imagro – Intos -Jan Linders - Maters
Grofra – Megens – Petto - Pica Mare - Provincie Limburg - Rabobank Land van Cuijk &
Maasduinen – Smedema - Snellen Horeca Service - Weld Access - Albert Heijn - Taxi
Maasbuurt - Kiwanis Gennep Maas en Niers – Synthese - KDV Spring - SKOMeN
Sponsoren in natura
Kwaliteitsbakkerij Arts - Bloemsierkunst Lintzen - Dichterbij Expressief - Café zaal de Pub Janssen Pers - Landgoed Roepaen – SSK - Wikkers catering
Fondsen
Stichting Doen - Ars Donandi Amsterdam - Paul de Gruyter stichting Hapert Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen - RCOK Amsterdam - Nationaal Fonds Ouderenhulp
Bunnik - Stichting Sluyterman van Loo Beverwijk - Fundatie van Santheuvel Sobbe Skanfonds Hilversum - Oranje Fonds Bunnik

Onze beweegredenen
De Ottersumse Stichting werkt als burgerinitiatief aan een ambitieus plan om te komen tot een
Sport- en Speelstraat. Hier heeft de jeugd – van met name 6 tot 18 jaar – de mogelijkheid om
zich op motorisch en sociaal gebied te ontwikkelen. Creëren ipv molesteren is ons motto. We
willen daarmee een bijdrage leveren aan gewenst gezond gedrag: één van de pijlers nodig
voor een vitale dorpskern. Als deze Sport- en Speelstraat gerealiseerd is wordt dit dé
ontmoetingsplaats voor het hele dorp. Door de ligging, naast school, kinderdagverblijf en
seniorenwoningen brengen we alle doelgroepen met elkaar in contact. Zowel tijdens school
als erna worden er activiteiten aangeboden, dit in nauwe samenwerking met school en
verenigingsleven.
www.sportenspeelstraatdebrink.nl.

