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Club van 31

Half januari kwam de Club van 31 bij elkaar voor een goede voornemingsmeeting Bij Koos.
De Club van 31 zijn de 31 surveillerende vaders die 1 avond per maand poolshoogte nemen
op de Speelstraat. Naast de 31 vaders was ook de buurt present en waren genodigden
aanwezig vanuit gemeente, wethouder Van den Boogaert, de jongerenwerker van Synthese
en Politie NoordLimburg. Na een evaluatie en terugblik richtten we de pijlen op 2012. Goed
toezicht is noodzakelijk voor een leefbare Brink. Vanaf februari heeft de Speelstraat nu een
automatische mail 1 dag voor surveillance aan de ouder, die daarmee via een hyperlink naar
de site zijn bevindingen kan weergeven op een eenvoudig invulformulier. Dit kost ongeveer 2
minuten tijd en daarmee hebben we een noodzakelijk verslag voor onze financiers, oa de
Provincie, Gemeente en VGZ.

Sport en Speelstraat in schijnwerper
Bus uit Sittard
Eind januari bezocht een volle bus bestuurders en ambtenaren Sport en Speelstraat De Brink.
Na een korte rondleiding hebben de mensen uit Sittard een presentatie gekregen en een
goede discussie gevoerd.
Rode loper voor Gouverneur

Op 2 februari ontving het bestuur de nieuwe Gouverneur van Limburg. Op zijn #Limburgtour
deed Dhr Theo Bovens ook de Speelstraat aan. Hij was danig onder de indruk van dit
burgerinitiatief getuige zijn Twitterbericht: 'onder de indruk van betrokkenheid, enthousiasme
en zelfsturing van dit burgerinitiatief'.
28 maart landelijk bezoek inclusief minisymposium
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. Onlangs was
er een landelijke kick-off voor het nieuwe uitvoeringsprogramma ‘Sport en Bewegen in de
Buurt’. Inmiddels is ook de nieuwe website www.sportindebuurt.nl gelanceerd.
Sport en Speelstraat de Brink is een Limburgse pilot en geldt nu als landelijk voorbeeld. Het
Limburgse Huis voor de Sport organiseert samen met de VSG gemeenten en NOC*NSF een
werkbezoek ‘Sport in de buurt’ in Ottersum op woensdag 28 maart van 15.00-18.00 uur.
bezoeken we de sport- en speelstraat in Ottersum. Doel is het opdoen van inspiratie en het
ophalen van meer informatie over de kansen en mogelijkheden van de regeling binnen voor
andere gemeenten. Naast een rondleiding op locatie en een presentatie van de gastheer,
“Van idee tot uitvoering’ volgt er een toelichting op het programma Sport en bewegen in de
buurt, met de onderdelen Sportbuurtcoach, Sportimpuls en de Buurtscan ism VSG en
NOC*NSF. Het minisymposium eindigt met een vragen(v)uurtje. Locatie is Bij Koos.

Vrijwilligers gezocht
Sport en Speelstraat De Brink wil graag een bestand aanleggen van vrijwilligers zodat we als het nodig is, oa bij grote evenementen - een beroep kunnen doen op mensen die zich
hebben opgegeven. Naast vrijwilligers die we een paar keer per jaar op willen roepen bij oa
de Rock Academy en de Survival Run (zie verder op) hebben we ook een aantal vacatures.
We zoeken concreet mensen voor;
1) De Technische Commissie. Tijdens de Club van 31 meeting meldden zich spontaan 2

vaders die de TC willen versterken. Heb je 2 rechterhanden, wil je het nuttige met het
aangename verenigen en wil je een paar keer per jaar actie ondernemen geef je dan op bij
onderstaand emailadres. De TC hanteert het beleid molesteren dan meteen creeren: oftewel
als iets kapot is maken we het direct zodat het niet verleidt tot meer breuk.
2) De Club van 31 is op zoek naar 3 vaders die 1 avond in de maand een oogje in het zeil
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houden. Concreet gaat het om de volgende data: de 7 , 13 en 14 van de maand. Heb je
interesse meld je dan snel. Het bestuur van de Speelstraat wil namelijk ook Burgemeester en
Wethouder van Gennep vragen 1 vaste avond in de maand te surveilleren en daarmee lid te
worden van de unieke Club van 31. Hiermee heeft B+W een eigen spreekuur in de wijk en
kan ze ihkv nieuw beleid prima haar oor te luisteren leggen. De jeugd en jongeren hebben de
toekomst nietwaar?
3) Heb jij iets met media, PR, journalistiek of websites? Dan is de PR Commissie geknipt
voor jou. De hoeveelheid werk is beperkt, echter juist tijdens de grotere evenementen kunnen
we handen aan de ploeg gebruiken. We zoeken mensen die affiniteit hebben met of juist
willen leren in PR denk aan nieuwsbrieven schrijven, perscontacten, webmaster, promotie
groter events etc.
Heb je interesse, neem dan contact met ons op : info@sportenspeelstraatdebrink.nl

Activiteiten slaan aan
De activiteiten van onze eigen coordinator Susan Brienen slaan aan gezien de grote opkomst
op woensdag en donderdag. Ze voorzien in een behoefte en hebben trekkracht. Ook oudere
jongeren krijgen aandacht komend jaar. We overwegen daarnaast om richting de zomer een
opa en oma - kleinkind jeu de boule toernooi te organiseren.

Triple A status De Brink

In januari heeft De Brink een daadkrachtige en originele actie op touw gezet. Maar liefst ruim
50 kinderen werden ingeloot om naar Amsterdam te gaan. Daar werd de wedstrijd in de
ArenA Ajax AZ opnieuw gespeeld na het incident rondom de karatetrap. Dit keer mochten
alleen kids en begeleiders naar binnen. Alles stond geheel in het teken van Fairplay. Iets wat
de Sport en Speelstraat hoog in het vaandel heeft. Gegeven de hoeveelheid decibellen die de

kinderen hebben geproduceerd gaven ze ruimschoots invulling aan ons eigen thema: 'we
zullen in Amsterdam eens laten horen dat goed voetbal een feest is'. Deze actie konden we
mede op touw zetten dankzij een kleine financiele bijdrage van Rabobank Land van Cuijk en
Maasduinen.

Voor op de kalender: 2 grote evenementen
15 juni - Rock Academy
Pure klasse. Na het doorslaande succes van de primeur met een heuse Rock Academy vorig
jaar op De Brink, starten Monique en Gunther direct na de carnaval de voorbereidingen voor
Rock Academy part II.
7 oktober - Survival Run
Na een goede evaluatie heeft de officiele survival club Seven Hills toegezegd komend jaar
weer z'n uiterste best te doen om de Survival Run nog steviger en professioneler neer te
zetten. De Speelstraat heeft inmiddels geinvesteerd in 20 kilometer survivaltouw en vele
netten.
En er komt nog meer, n.l.:
29 februari - Badminton
7 maart - Uni-hockey
14 maart - Kleine keuken wonders
15 maart - Shuttle Run Test
21 maart - Kleine keuken wonders (Aanmelden DOEJEMEE.NU)
22 maart - Shuttle Run Test
28 maart - Trefbal games
lees verder...
Het bestuur van Sport en Speelstraat De Brink wenst u een sportieve carnaval.

