NIEUWSBRIEF ZOMER- JUNI 2011
8 juli 20:00 uur, Rock Academy Ottersum

Ottersum Really Rocks!
Het Noord-Limburgse Ottersum heeft de primeur op de mini-variant van het Zuid Limburgse
Pinkpop. Een heuse rock voorstelling compleet met Rockband en The Brinkies. Een grote
groep creatieve kids heeft met een aantal experts weken lang geoefend met muziek, zang en
dans om te komen tot de grote finale van Rock Academy Ottersum op Sport- en Speelstraat
De Brink. Op 8 juli in de avond om 20:00 uur heeft Ottersum z’n eigen Night of the Proms.
Als je nog niet – zoals Justin Beaber en Esmee Denthers - ontdekt bent op Youtube of bij X
factor dan gaat dat alsnog gebeuren op 8 juli om 20 uur: vraag vrienden, buren, bekenden
opa en oma om deze datum alvast op de kalender te zetten.

De een is beter in sport de ander is beter in muziek of cultuur, deejay, veejay, podiumbouwer
of zelfs roadie… Waar droom jij als kind van? Ben je helemaal gek van Holland Got Talent
of Popstars? Altijd al eens mee willen werken aan een echte rock
voorstelling? Op 8 juli gebeurt het op Pop- en Publiekstraat De
Brink.
De Rockshow op 8 juli is afgelopen weken tot in de puntjes
voorbereid door een groot team van enthousiastelingen.
Wekenlang heeft een groep van ca 30 kinderen met
professionele begeleiding in de personen van Monique Bleeck en
haar partner Gunther zowel voor als achter de schermen
geoefend. Elke woensdagmiddag waren zij in touw. Muziek,
podiumbouw, verlichting, special effects. Zo leerden de kinderen
het vak van ervaren experts in zang, muziek en audio.

De kids konden kiezen uit diverse activiteiten voor de Rock Academy: Licht & Geluid,
Decorbouw & Reclame, Zang, Dans & Performance, Film & Video (the making off) en Fris &
Catering. Daar waar cultuur aan een zijden draadje hangt en subsidies opdrogen, pikt
Ottersum zelf de draad op…de Zuid-Limburgse Pinkpop baas Jan Smeets is nu al trots op
de Noord-Limburgse variant.
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Nieuws Kort:
Suzanne Brienen, aangenaam!
Zonder aanstekelijk enthousiasme werd nog nooit iets geweldigs volbracht. Dankzij de tomeloze inzet van
Suzanne Brienen, nieuwe coördinator van Sport en Speelstraat De Brink vindt er wekelijks een waaier van
diverse uitdagende activiteiten plaats. Even voorstellen…

Suzanne Brienen is 23 jaar en woont in Boxmeer. In 2009 is ze afgestudeerd op het CIOS in Arnhem. De laatste
twee jaar heeft ze zich gespecialiseerd in LOBOS dat staat voor: Leraarondersteuner Bewegingsonderwijs en
Sport. Tijdens haar studie heeft ze verschillende stage`s gelopen bij sportverenigingen en basisscholen als
bewegingsondersteuner tijdens de gymlessen. Na haar studie heeft Suzanne twee jaar gewerkt als Pedagogisch
medewerker op een Buiten Schoolse Opvang. Suzanne: ,,Vanuit de kinderopvang ben ik benaderd voor Sport- en
Speelstraat De Brink. Ik ben erg onder de indruk van hetgeen wat hier op De Brink is gerealiseerd . Het is voor
mij een geweldige uitdaging om met zo`n enthousiast bestuur te mogen samenwerken.’’ Naast haar
werkzaamheden voor de sport- en speelstraat is Suzanne aangesteld als coördinator voor het programma van de
naschoolse activiteiten die in de periode na de meivakantie tot de zomervakantie plaatsvinden. Suzanne is
ambitieus: ,,Als doel heb ik voor ogen een zo’n breed mogelijk sport- en beweegaanbod te realiseren voor jong en
oud, zowel tijdens als na schooltijd. Dit in samenwerking met de school, de sportverenigingen, de kinderopvang
en de lokale (commerciële) sportaanbieder. Als coördinator van de sport- en speelstraat stimuleer ik deze
samenwerking en ben ik de contactpersoon die de lijnen zo kort mogelijk houdt. Daarnaast richt ik me op het
uitvoeren van sport- en spelactiviteiten op De Brink waar ik dagelijks actief zal zijn’’, aldus Suzanne, die met
passie voor sport en bewegen de Ottersumse kern enthousiasmeert.

Na het lintje knippen begint het pas…
De nieuwe coördinator Suzanne Brienen is zichtbaar in haar nopjes en Sport- en Speelstraatbestuur en school
zijn tevreden over de opzet. Er worden samen met andere plaatselijke (sport)verenigingen en organisaties als
Synthese wekelijks toernooitjes, en activiteiten op touw gezet. Van circusschool tot volleybal. Van beweegfratsen

tot hockeytraining. Activiteiten en regie en een uitdagende programmering geven inhoud aan onze lijfspreuk
‘nadat Erica Terpstra het lintje knipt begint het pas echt’.

Dit is zoals wij het voor ogen hebben; mensen kunnen zelf inschrijven in overleg met Suzanne Brienen om
activiteiten of clinics of toernooitjes op te zetten. Tijdens de zomervakantie worden er activiteiten voor cliënten
van Dichterbij georganiseerd. En in week 44 en 45 verzorgen de trainers of leiders van Achates op
woensdagmiddag een voetbaltraining. De aansluitende vier weken erna (46 t/m 50) vinden er voetbaltoernooitjes
plaats. Op deze manier willen we zoveel mogelijk verenigingen een podium geven. En zo ontstaat uiteindelijk een
jaarplanning met een divers aanbod van verschillende clubs en verenigingen binnen onze kern. De Sport- en
Speelstraat is er van voor en door burgers, kinderen en verenigingen. De Brink dé ont--moetingsplek in het dorp.

Naast de activiteiten waar organisatie bij aanwezig is, is er ook een heuse skatebaan ten tonele verschenen op
de Sport- en Speelstraat en was er half juni sprake van een waterbaan wat tot het nodige waterspektakel (50
deelnemers totaal) heeft geleid.

Run by Night, Rock Academy en Ottersum Trophy in 2011
Naast de gangbare wekelijkse activiteiten heeft het bestuur van de Sport- en Speelstraat besloten om minstens 3
keer per jaar een groots opgezette activiteit te organiseren. Naast de succesvolle Run by Night (februari) volgt nu
de Rock Academy (8 juli) en staat inmiddels voor oktober een grote Survival tocht, de Ottersum Trophy op de
agenda.

Panna & Zumba!
Voor komende week woensdag 22-6 en 29-6 staat er Pannavoetbal op de agenda.
Donderdag 30 Juni vindt er een ZUMBA workout plaats op het kunstgrasveld. De activiteit is bedoeld voor
kinderen van groep 5 t/m 8.

Stuntfilm Kees & Tyrone winnaars leren bal
De website www.sportenspeelstraatdebrink.nl is het centrale platform waar de communicatie en de agenda staat.
Op deze site lees je alles over activiteiten en belevingen. De site is van iedereen. Daarom willen we graag dat je
de site regelmatig bezoekt, maar je kunt ook reacties en foto’s en filmpjes opsturen. De PR-commissie van Sport
en Speelstraat De Brink kiest maandelijks het beste filmpje uit en beloont deze film met een professionele leren
bal ter waarde van 30 euro. Dus doe je beste n stuur je professionele filmpje (max 1,5 minuut) in.
Afgelopen maand namen Kees en Tyrone wel een heel stoer filmpje op met hun gave stunts met allerlei rare
gedraaide spongen. Kijk snel op www.sportenspeelstraatdebrink.nl om te ontdekken wat Kees en Tyrone kunnen.
Zij hebben de lederen bal gewonnen.

Oproep toezichthoudende ouders
De sport- en speelstraat draait al een heel tijdje en met succes, dit is mede dankzij de inzet van de
toezichthoudende ouders. Iedere dag zijn er veel kinderen aan het spelen, senioren spelen jeu de boules en
opa’s en oma’s zijn er te vinden met hun kleinkinderen. In de avonduren komt de oudere jeugd om te sporten of
om elkaar te ontmoeten. Deze hebben soms wat sturing nodig, zodat het binnen de grenzen blijft. En elke avond
om 22.00 uur keert de rust terug. Door de inzet van deze ouders verloopt dit allemaal naar wens. Er gebeurt
natuurlijk wel eens wat, maar hier proberen we op in te springen. We vinden het van belang om van elke ouder
elke avond beknopt in een paar regels per mail te lezen welke aantallen kinderen(leeftijd) wat deden en wat er
eventueel opviel. We vragen alle ouders die surveilleren dit te mailen naar info@sportenspeelstraatdebrink.nl. Dit
is voor het bestuur belangrijk. Hiermee leggen we rekenschap af aan bepaalde sponsoren en kunnen we
waarschijnlijk blijven rekenen op hun steun.

Blijvende belangstelling: L1 & Meppel
De Ottersumse Sport- en Speelstraat De Brink kan zich nog regelmatig verheugen op landelijke en provinciale
belangstelling voor het concept van dit burgerinitiatief. Onlangs heeft L1 een 500 dagen na de opening van de
Sport- en Speelstraat door Erica Terpstra een interview opgenomen met voorzitter Sjaak Smits en hebben ze
enkele beelden geschoten op De Brink. Daarnaast heeft eind april een afvaardiging van de gemeente
Meppel/brede school een bezoek gebracht aan De Brink. De delegatie is ontvangen bij Imagro en heeft daar een
interactieve discussie gevoerd. Vervolgens heeft voorzitter Sjaak Smits hen rondgeleid op De Brink en heeft de
Meppelse club een streekproductenlunch genuttigd Bij Koos.

www.sportenspeelstraatdebrink.nl

