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Nog 27 dagen: BRINKPOP PART II
De grote Countdown is begonnen. Nog 27 dagen en dan is het zover: op 15 juni ’s
avonds start het grootse rockspektakel vanuit Sport- en Speelstraat De Brink. De Rock
Academy levert dan zijn grote finale: BRINKPOP PART II.
Wie wil er nou niet de nieuwe Michael Jackson worden? In de voetsporen treden van een
Justin Bieber, Esmée Denthers? Of je eigen rockspektakel presenteren voor een groot
publiek? Dromen hebben we allemaal, en we leven mee met de deelnemers aan Holland Got
Talent, Popstars en X Factor. Maar die droom verwezenlijken is een heel ander verhaal.
Sport- en Speelstraat De Brink trekt samen met een groep kids uit Ottersum en omstreken de
stoute schoenen aan. Het resultaat: een heus Brinkpop in de eigen achtertuin. Een
rockspektakel voor jong en oud, georganiseerd door de Rock Academie Ottersum en jongeren
met uiteenlopende talenten. Niet te missen! Komende weken kan je hier niet om heen.
Noteer 'm alvast in jouw agenda; vrijdagavond 15 juni!
Zang, dans, performance, licht en geluid, video, decorbouw, catering, deejay, veejay; iedereen
heeft zijn eigen talent, of dat nu voor of achter de schermen tot uitdrukking komt. Maar
gebundeld staan deze talenten garant voor een ultieme belevenis: een tot in de puntjes
verzorgde rockvoorstelling met alles er op en er aan. En dat is precies wat we te zien krijgen
op vrijdag 8 juli, de dag dat Sport- en Speelstraat De Brink in Ottersum een dag lang verandert
in Pop- en Publieksstraat De Brink. Geen Pinkpop, maar Brinkpop dus!

Info en kaarten
8 woensdagen oefenden vele kinderen onder professionele begeleiding van de Rock
Academie in de personen van Monique Bleeck en haar partner Günter. Bleeck: “We oefenen
zowel voor als achter de schermen. Zo probeerden we de kinderen tot een expert op al die
vakgebieden op te leiden. Of het gelukt is? Oordeel zelf op 15 juni. Iedereen zal verbaasd
zijn!”
Kaartjes voor Brinkpop kunnen vanaf 1 juni worden besteld via de deelnemers aan de Rock
Academy, maar ook eenvoudig via de website www.sportenspeelstraatdebrink.nl of straks aan
de kassa.

NL Doet
In het kader van de landelijke vrijwilligersdag NL Doet heeft het bestuur
van Sport- en Speelstraat De Brink samen met een aantal ouders begin dit jaar een hele zaterdag gewerkt aan het opkalefateren van de
Speelstraat. Naast het herstellen van 2 jeu de boulesbanen inclusief
onderlaag en toplaag zijn er nieuwe bomen geplant, bordjes bij die bomen geplaatst en is de Sport- en Speelstraat opgeknapt door allerlei
kleinere onderhoudsklusjes op te pakken. Ook is de hele Speelstraat schoongemaakt.
Opgeruimd staat netjes en het resultaat mag er zijn. De groene long in ons dorp ademt weer.

The Story of… The Picknicktafel
Oplettende bezoekers hebben gezien dat de picknicktafels al geruime tijd zijn verdwenen op
de Speelstraat. Dat komt omdat een aantal jongeren deze tafels enigszins in onbalans hebben
gebracht. In een goed dialoog met een aantal jongeren hebben Sjaak Smits en Paul Terpstra
hen weten uit te dagen om met een ontwerp voor paar sjieke ‘hufterproof’ tafels te komen. Zo
gezegd zo gedaan. Inmiddels is Sjaak Smits een paar keer op bezoek geweest bij de leraar
techniek en een aantal leerlingen op Elzendaal Gennep. Inmiddels heeft Paul weten te
arrangeren dat dit clubje opgeschoten jongeren zelf mee mag naar de poedercoat en lakstraat
van een van de grootste Sportstraat inrichters van Nederland. Binnenkort hoofdstuk 2 ‘Wil je
betrokken mensen betrek ze dan’ en meer in dit theater over The Story of… the picknicktafel.
Komt dat zien. We sturen er op aan dat beide prachtontwerpen te bezichtigen zijn tijdens
Brinkpop Part II.

Ottersumse Sport en Speelstraat met minisymposium landelijk in
picture
Sport en Bewegen in de Buurt is het nieuwe uitvoeringsprogramma van het ministerie van
VWS. Dit programma biedt nieuwe kansen en mogelijkheden op lokaal niveau. Half februari
was de landelijke kick-off voor het nieuwe uitvoeringsprogramma ‘Sport en Bewegen in de
Buurt’. Inmiddels is ook de nieuwe website www.sportindebuurt.nl gelanceerd. Ook
organiseerde VSG (Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt) de eerste
informatiebijeenkomst voor onze regio in Eindhoven. In vervolg op deze bijeenkomst
organiseerde het Huis voor de Sport Limburg eind maart samen met VSG en NOC*NSF een
inspirerend bezoek op bij Sport en Speelstraat De Brink. Volgens hen een ‘mooi voorbeeld
van ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ in Limburg’.

Het doel van dit minisymposium was het opdoen van inspiratie en het ophalen van meer
informatie over de kansen en mogelijkheden van de regeling binnen andere gemeenten. De
doelgroep bestond dan ook uit ambtenaren en bestuurders van diverse gemeenten. De
opkomst voor dit minisymposium was met ca 30 mensen ronduit goed te noemen.

Ons programma op 28 maart:
14.30 uur

Ontvangst op de Sport- en speelstraat de Brink

15.00 uur

Rondleiding op de locatie door Roger Engelberts en Paul Terpstra

15.30 uur
Gezamenlijk lopen naar de binnenlocatie Bij Koos, naambadges,
congresmappen, koffie, thee
16.00 uur
uitvoering’

Presentatie Roger Engelberts Sjaak Smits en Paul Terpstra ‘Van idee tot

16.30 uur
Presentatie VSG , Het programma Sport & Bewegen in de Buurt en de
Buurtsportcoach
16.55 uur
Presentatie NOC*NSF, Kansen en mogelijkheden van de nieuwe Sportimpuls
en toelichting op de Buurtscan
17.20 uur

Vragen(v)uurtje

17.45 uur

Afsluitend drankje

Voor meer informatie en een landelijke blik op Ottersum:
http://www.sportindebuurt.nl/bibliotheek/lokale-partners/

Projectbureau programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’

www.sportindebuurt.nl
Vereniging Sport en Gemeenten
Namens de partners; Ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG, VNO-NCW, MKB Nederland,
NISB

