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NIEUWSBRIEF NR 2, JULI 2007

Zomernieuws!, Een goed nieuws update.
Goed nieuws vanuit de overheid
Onze ambitieuze plannen vinden gehoor. De gemeente Gennep heeft positief
gereageerd op onze subsidieaanvraag. Ze geven de gevraagde € 91.000 pus
jaarlijks
€ 15.000 voor onderhoud en exploitatie. Ook de Provincie Limburg heeft laten weten
via het Huis voor de Sport, dat ze een stevige duit in het zakje gaan doen. Inmiddels
is de verantwoordelijke gedeputeerde Noël Lebens samen met de verantwoordelijk
beleidsmaker Mathieu Spierts zelf poolshoogte komen nemen op de huidige locatie.
In een stralend zonnetje werd er juist op dat moment gevoetbald op het grasveld voor
de seniorenwoningen. Een plaatje, waarvan akte.
Met de gemeente Gennep en het Huis voor de Sport Limburg zitten we verder
regelmatig om de tafel over de realisatie van het project en de daadwerkelijke
invulling. Vraagstukken zijn hier ondermeer: hoe gaan we om met onderhoud,
exploitatie en duurzame invulling.
Tevens zijn er gesprekken met SKOMEN over het vraagstuk hoe we – ons
ideaalplaatje - de vakleerkracht lichamelijke opvoeding met een duale aanstelling (op
school en de coördinatie na school richting sport- en verenigingskeuzes) aan kunnen
stellen.

Ludieke show
Bestuursleden van de Sport- en Speelstraat staan zelf ook aan de lat. Tijdens het
plaatselijke Ossebraadfeest is er een heus waterspektakel verzorgd in het voormalige
Praothuus. Middels een ludieke show opgevoerd door postbode en bakker, stond de
Sport- en Speelstraat in het brandpunt van de belangstelling. Hier bleek andermaal
dat de volledige Ottersumse gemeenschap ons plan steunt en de show leverde dan
ook maar liefst € 1760 op.

Visie Sport en Speelstraat De Brink gevisualiseerd
De stichting heeft in eigen beheer een prachtige DVD gemaakt over de Sport- en
Speelstraat. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat onze visie is en hoe de toekomst eruit
gaat zien. We zullen nog veel plezier aan deze DVD gaan beleven en wie hem wil
bekijken kan met ons contact opnemen. Vanaf deze plek bedanken we andermaal
ieders kosteloze inzet voor de productie van deze professionele DVD.

Comité van Aanbeveling
Net voor de zomer is het Comité van Aanbeveling voor de eerste maal bij elkaar
gekomen. Wethouder Mariet Segers gaf een introductie vanuit de gemeente Gennep.
Er ontstonden vruchtbare discussies en er kwam goede feedback, tips en
denkrichtingen vanuit het Comité. Tevens kregen de leden van ons Comité de
primeur: via onze DVD stak Erica Terpstra, voorzitter NOC*NSF de toehoorders een
hart onder de riem. Erica Terpstra is lid van het Comité en warm pleitbezorgster van
de Sport- en Speelstraat. De DVD oogstte applaus.
We zijn blij en verheugd met de uitbreiding van ons Comité van Aanbeveling, de heer
Rien van den Akker, directeur van de stichting SKOMEN (stichting katholiek onderwijs
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Maas en Niers).

Landelijke nominaties en ‘good practice’
We hebben ons project driemaal ingeschreven bij landelijke nominaties voor
(aanmoedigings)prijzen. Bij twee ervan zijn we ook daadwerkelijk genomineerd. Het
bestuur heeft een afvaardiging gestuurd naar de RAI in Amsterdam alwaar de Sporten Speelstraat De Brink door Jantje Beton, officieel was gehonoreerd bij ’s lands vijf
beste projecten.
Voor de landelijke competitie Dichterbij de Kern is in het kader van leefbaarheid kleine
kernen de Sport- en Speelstraat De Brink gedecoreerd met de Aanmoedigingsprijs.
Hieruit voortvloeiend zijn we uitgenodigd op het jaarcongres “Ontwikkelen
Speelruimte” van Reed Elsevier. De Sport- en Speelstraat heeft hiertoe een gedeelte
van het dagprogramma voor haar rekening genomen. Ottersum stond op de dagkaart
als landelijk voorbeeldproject in “good practice”.

Enquête en lokale betrokkenheid
De kinderen van basisschool “de Brink” hebben allemaal een enquête ingevuld over
hoe zij de inrichting zien van de Sport- en Speelstraat en hoe zij een financiële
bijdrage denken te kunnen leveren aan het project.
De Sport- en Speelstraat was onder het mom van ‘practice what you preach’- tevens
paraat op de jaarlijkse straatspeeldag in de nieuwe woonwijk in Ottersum. Kinderen
en ouders konden zo spelenderwijs alvast kennismaken met het gedachtengoed van
de stichting.

Coming soon...
Huis voor de Sport Limburg
Op 30 augustus wordt er samen met het Huis voor de Sport een bijeenkomst
georganiseerd waarbij de belanghebbenden (denk aan sportverenigingen) in en
rondom de Sport- en Speelstraat uitgenodigd worden om te praten over de
inhoudelijke kant en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Adhesie-avond
In de maand september wordt er een grote Adhesie-avond georganiseerd, waarbij
potentiële sponsoren uitgenodigd worden. Dit in nauwe samenwerking met ons comité
van aanbeveling.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Smits, voorzitter van de
stichting Sport- en Speelstraat De Brink, telefoonnummer: 0485-512945. Kent u
mensen die ook deze nieuwsbrief zouden moeten ontvangen: stuur dan een emailtje
naar bovenstaand email-adres. Na de zomer volgt er meer informatie, we houden u
op de hoogte van de ontwikkelingen.

8-11-2010 13:14

