NIEUWSBRIEF WINTER 2010-2011
Run By Night
2 februari 2011 zal weer de jaarlijkse Run By Night plaatsvinden. Dit unieke
hardloopevenement met focus op verkeersveiligheid is in het donker. De
afstanden zijn: 400 meter, 750 meter, 2,5 km en 5 km. Het draait natuurlijk
allemaal om veiligheid; zien en gezien worden in het donker. Dit jaar krijgt
de run By Night waarschijnlijk een keramisch tintje. Rent u mee, of komt u
kijken? Inschrijven is gratis, en kan online via de website. Uw beste goede
voornemen voor 2011!
Politiek op De Brink (CDA en PvdA)
Vorige maand hebben de politieke partijen CDA en PvdA een bezoek
gebracht aan De Brink. Dit in het kader van de gemeentelijk verkiezingen.
Een unieke gebeurtenis, waarbij onder anderen Lilianne Ploumen, voorzitter
van de Partij van de Arbeid, meedeed aan een clinic Bewegen op Muziek.
Bekijk de foto´s op de site.
Inschrijvingen sport- en speelstraat nieuwsbrief
Alle mensen die zich na de publicatie van de nieuwe website hadden
aangemeld voor de nieuwsbrief, konden maandag 13 december de beloofde
frisbee ophalen. Jurgen Wagemakers en Jaap Smits van de PR commissie
deelden tientallen frisbees uit, voor hen die de aankondigende mail hadden
uitgeprint en meegenomen. Mensen die hier nog interesse in hebben kunnen
zich alsnog aanmelden. De frisbees voor de nieuwe aanmeldingen zullen op
een andere dag worden uitgedeeld. Bram Nijst maakte van deze gelegenheid
foto’s, deze zijn te bekijken op: www.sportenspeelstraatdebrink.nl.
Muziek apparatuur te huur op De Brink
Het bestuur van de Sport- en speelstraat heeft afgelopen maand een nieuwe
geluidset aangeschaft. Een bijzonder gebruiksvriendelijk apparaat, dan
vermogen heeft om veel activiteiten te voorzien van geluid. Ook voor
verenigingen is dit mooi. De speelstraat stelt de installatie beschikbaar voor
verenigingen. Wil bijv. Achates de F´jes trainen met muziek, op het kunstgras
van de speelstraat, dan is dat geen probleem. Ook een handige draadloze
microfoon zit hierbij. Neem voor info contact op met Paul Terpstra, mailen
kan naar: info@sportenspeelstraatdebrink.nl.

