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De Brink landelijk voorbeeld in Den Haag
Op 8 oktober is een delegatie van het bestuur van Sport- & Speelstraat de Brink
genodigd om in Den Haag een ‘powertalk’ te houden voor een nationaal publiek.
Een powertalk is een ‘verhaal waar je kracht van krijgt’, aldus de organisatie. De
organisatie van Kracht in NL vond De Brink een lichtend nationaal voorbeeld van
zelfsturing en burgerparticipatie. Daarom was De Brink één van de voorbeelden
rond de Parade van initiatieven. Minister Spies van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties opende De Parade met de officiële introductie van
Kracht in NL. Click hier voor de prachtige Haagsche animatie van ruim 1 minuut
waarin ook Ottersum genoemd wordt. Tijdens deze nationale manifestatie Kracht
in NL, ‘do worry, be happy’ hebben Sjaak Smits en Paul Terpstra een presentatie
gegeven over strategie, aanpak en tactiek achter De Brink, inclusief alle
mislukkingen en leermomenten.

Motto ‘Van molesteren naar creëren’ letterlijk
genomen
Afgelopen dinsdag 6 november bracht het Gennepse
college van Burgemeester en Wethouders een bezoek
aan Ottersum. Een bijzonder moment in het programma vond plaats aan het einde van de middag bij Sport- &
Speelstraat De Brink. Daar onthulde burgemeester Peter
de Koning een prachtige nieuwe aanwinst voor het dorp:
een metalen, stevig in de grond verankerde tafel met
twee bijpassende zitbanken. Volkomen hangjongeren-proof, aldus oud-leerlingen
van het Elzendaalcollege, die deze zit-/hangplek hebben gemaakt in hun eigen tijd
(!) samen met docent metaaltechniek
Theo van der Sluijs.
Een tijd geleden werden enkele houten
picknickbanken op de Sport- & Speelstraat
vernield. Het bestuur van Sport- &
Speelstraat De Brink is vervolgens samen
met de jongerenwerker van Synthese en

de wijkagent in gesprek gegaan met de
jeugd die daar regelmatig verblijft. De
jongeren werden uitgedaagd om een
alternatief te maken dat tegen een stootje
kan. Met de enthousiaste ondersteuning
van docent Van der Sluijs gingen zij maar
liefst met 6 jongeren elk 20 uur aan de
slag. ,,Eerst hebben ze allerlei banken uitgeprobeerd en getest in Gennep hoe deze
banken zitten. Vervolgens een ontwerp gemaakt, gelast en gepoeder-coat. We zijn
apetrots aldus een enthousiaste Van der Sluijs. Het resul-taat mag er zijn.
“Ottersum heeft er een mooie ontmoetingsplek bij”, vindt bur-gemeester De
Koning. “Uit iets negatiefs is uiteindelijk iets goeds ontstaan. Dat vind ik een
compliment waard!”

KADER Kracht in NL
Kracht in NL gelooft in een energieke samenleving met mensen, die in elkaar
investeren, in hun wijk, stad, land, hun werk en hun idealen. Social en Economy
Transformers met ideeën, oplossingen en initiatieven. Die samen het initiatief
nemen voor een betere samenleving. Moderne Nederlanders, van buurtwerker tot
CEO. Van wethouder tot wetenschapper. Van ambtenaar tot ondernemer. Van
bakker tot bestuurder.
Deze fundamentele verandering van cultuur en gedrag vraagt om vertrouwen en
aandacht van burgers en bedrijven. En om een overheid die ruimte geeft en
faciliteert.
De uitdaging van Kracht in NL is deze veerkracht in de samenleving professioneel en
structureel zichtbaar maken, aan te moedigen en te verbinden. Kracht in NL heeft
de ambitie uit te groeien tot een erkende en slagvaardige community. En daarmee
een actuele bron te zijn voor overheid, bedrijfsleven, kenniscentra,
kapitaalverschaffers, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Een
nieuwe samenleving en economie wordt daarmee zichtbaar. Een samenleving
gericht op slim combineren, eigen kracht en menselijke maat. Click op
www.krachtinnl.nl voor meer info.

Meiden Voetbal
Begin november organiseerde de Sport- en Speelstraat de
Brink in samenwerking met de voetbalvereniging Achates
een clinic ‘meidenvoetbal’. Vanuit de voetbalvereniging
waren Carla Bus, Denny Peters en Truus Billekens als
leiding aanwezig. Een mooi aantal vrijwilligers met een
hoop ervaring in het trainen van het meidenelftal. Maar goed ook, want een grote

groep van 20 fanatieke meisjes uit Ottersum, Ven-Zelderheide en Gennep namen
aan deze geslaagde middag deel.
De deelnemers vonden het erg prettig om een keer met alleen meiden te spelen.
Tijdens de schoolgym worden ze vaak door de jongens overgeslagen of als keepers
ingezet. Door deze speciale meidenclinic konden ze de voetbalsport op een hele
andere manier ervaren.
Onder de deelnemers was er maar één echt voetbalster aanwezig. De andere
meiden kwamen ‘voor het eerst’ kennismaken met de sport. Dit was voor Achates
bovenverwachting en een duidelijk signaal dat er zeker interesse is naar het
meidenvoetbal.
Zoals gezegd: een geslaagde clinic, die volgend jaar zeker in de activiteitenagenda
terug zal keren.

Vrijwilligersfeest
De Sport- en Speelstraat de Brink heeft de afgelopen jaren op veel vrijwilligers
kunnen rekenen. Er zijn mooie evenementen neergezet, maar ook voor de
dagelijkse beslommeringen stonden zij klaar. Zonder hen zou de Sport- en
Speelstraat geen succes hebben kunnen worden.
Om alle vrijwilligers hiervoor te bedanken, organiseren wij op 23 november a.s.
voor hen een feestavond.
Hoewel de lijst met uitnodigingen met zorg is samengesteld, kan het zijn dat we u,
als vrijwilliger, toch zijn vergeten uit te nodigen. Mocht dit het geval zijn, willen wij
u via deze weg alsnog uitnodigen. Voelt u zich niet bezwaard en stuur een mail
naar info@sportenspeelstraatdebrink.nl. Wij sturen u dan de uitnodiging met alle
gegevens over het feest en voegen u aan de lijst met genodigden toe.

Open dialoog met Noord Limburgse bestuurders

Op de eerste dag van deze maand hebben Paul Terpstra, Sjaak Smits en Roger
Engelberts namens het bestuur van De Brink deelgenomen aan een Open Dialoog
met wethouders van onder meer de gemeenten Horst aan de Maas, Venray,
Gennep en Peel & Maas. Deze dialoog was opgezet door Synthese onder het thema
‘Frontlijnwerkers en verbinders, als aanjagers van gemeenschapsinitiatieven’. In de
catacomben van het Parkhotel in Horst aan de Maas is deze miniconferentie gestart
met de film van De Brink waarin we onze visie etaleren. Daarna werd er aan de
hand van een aantal dilemma’s stevig gediscussieerd. Vanuit Ottersum werden de
volgende dilemma’s naar voren gebracht:
•

•

Beleidsmakers proberen burgers te verleiden tot actieve inzet bij de
voorbereiding en uitvoering van hun plannen. Burgers daarentegen
ontwikkelen maatschappelijke initiatieven wanneer een onderwerp hun na
aan het hart ligt en zij denken een bepaald doel te kunnen verwezenlijken.
Zo botst de systeemwereld van de gemeente vaak met de leefwereld van
de burger.
Door verantwoordelijkheid te delen, maak je het resultaat groter. Wil je
betrokken burgers, betrek ze dan.

Aan de hand van een goede discussie en meningsvorming kwamen bestuurders en
burgers daarmee tot goede reflectie en beter wederzijds begrip.

Onze beweegredenen
De Ottersumse Stichting realiseerde als burgerinitiatief een ambitieus plan om te
komen tot een Sport- & Speelstraat. Op 30 september 2009 opende Erica Terpstra
de eerste Sport- en Speelstraat van Nederland. 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. De Sport- & Speelstraat is 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, verenigingsleven
en de gemeente Gennep.
Kijk voor informatie op : www.sportenspeelstraatdebrink.nl

