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NIEUWSBRIEF NR 3, DECEMBER 2007
Geachte lezer,
Proficiat, u leest nu onze derde nieuwsbrief. Deze enthousiaste stichting blijft druk
bezig op allerlei gebieden. We willen u hiervan graag op de hoogte houden middels
onze nieuwsbrief, maar u kunt ook onze vorderingen volgen via onze website:
www.sportenspeelstraatdebrink.nl.

Proloog
De Brink als buitenkans
We lezen en horen het overal. Ontvangen steunbetuigingen vanuit allerlei hoeken. Het
idee en concept van Stichting Sport- en Speelstraat de Brink oogst applaus. Als we
niet uitkijken wordt Nederland volgebouwd en ontstaat er nog meer erosie op de
beleving van sport, spel en natuur. De kinderen van vandaag gaan lichamelijk en
geestelijk gebukt onder een nijpend tekort aan contact met de natuur. Of,
omgedraaid; meer contact met sport en spel in het groen is essentieel voor een
gezonde ontwikkeling van kinderen. Natuur- en spelervaringen zorgen ervoor dat
kinderen zich beter kunnen concentreren, creatiever, actiever en weerbaarder zijn.
Minder snel dik worden, zich minder snel depressief voelen, kortom, lichamelijk en
geestelijk in een betere conditie zijn. Allemaal signalen in dezelfde richting: spel,
sport, buitenspelen en frisse lucht is goed voor kinderen. Door De Brink natuurlijker in
te richten, door de Ottersumse Brink zodanig te ontwerpen dat spelen weer
spannend, leuk en veilig wordt, worden we met z’n allen beter en gezonder. Mind you:
in de afgelopen dertig jaar is de fysieke ruimte waarin kinderen zich bewegen
afgenomen van gemiddeld zes vierkante kilometer tot enkele honderden vierkante
meters! Stichting Sport- en Speelstraat de Brink: een buitenkans voor Ottersum en
Limburg.

Twee kanjers van avonden
Stichting Sport- en Speelstraat de Brink heeft twee belangrijke avonden
georganiseerd. Het bestuur kijkt terug op twee geslaagde meetings.
De verenigingsavond
Op 30 augustus organiseerden we in samenwerking met het Huis voor de Sport
Limburg de verenigingsavond. Niet alleen de sportverenigingen waren hierbij
uitgenodigd, maar ook basisschool De Brink, M.R., schoolraad, peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf en de aanwonenden.
De opkomst was groot en het enthousiasme van de aanwezigen was
hartverwarmend. We hebben de schijnwerpers gezet op onze plannen, ze onder de
aandacht gebracht en we hebben daar besproken wat we voor elkaar kunnen
betekenen. Uiteraard hebben we alle verwachtingen schriftelijk vastgelegd. Deze
nemen we ondermeer mee als feedback voor de sportnota voor de gemeente
Gennep.
De adhesieavond
Op 19 september organiseerden we onze inmiddels befaamde adhesie-avond. In
nauwe samenwerking met het Comité van Aanbeveling hebben we een groot aantal
bedrijven uit de regio uitgenodigd. Niet alleen de stichting maar ook leden van het
Comité, gedeputeerde dhr. Herman Vrehen, dhr. Claassen directeur Rabobank Land
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van Cuijk en Maasduinen, als ook wethouder mevrouw Mariet Seegers hielden een
warm pleidooi en gaven hun visie op het project en waarom dit support verdient. Ook
werden de aanwezigen onthaald met een persoonlijke boodschap van het
gewaardeerde lid van het Comité van Aanbeveling, mevrouw Erica Terpstra. De
beeldende DVD werd daarbij getoond.
Hoogtepunt van de avond was dat de stichting, op een creatieve wijze, de bedrijven
benaderde of ze dit prachtige project wilden omarmen. In de vorm van een veiling met
originele en ludieke sponsorpakketten gaf de stichting echt invulling aan het voor-wathoort-wat-principe. Hier kregen we 100% support op.

Werkbezoek PvdA
Stichting Sport- en Speelstraat de Brink is afgelopen herfst benaderd door de PvdA
om tekst en uitleg te geven over het ontstaan, de ontwikkeling en het doel van de
Sport- en Speelstraat. Onlangs is de statenfractie op bezoek geweest. De
Statenleden hebben met eigen ogen mogen aanschouwen waar de stichting mee
bezig is en hebben op De Brink poolshoogte genomen.
De Statenleden en gemeenteraadsleden van de PvdA uit omliggende gemeentes
waren erg enthousiast over het concept en het plan. In de discussie kwam de fractie
ook met enkele suggesties over instanties die we zouden kunnen benaderen om het
benodigde budget daadwerkelijk te verzilveren. Als voorbeeld suggereerde de PvdA
om de buurgemeente in Duitsland te benaderen en hen in het kader van de EU-regio
met activiteiten en interactie aan weerszijden van de landsgrens te betrekken.

Status quo; de stand van staat
Om het gat in de begroting te dichten benaderen we momenteel landelijke fondsen,
die ons project financieel kunnen ondersteunen. Daar ligt nu alle aandacht op om
überhaupt de slag te maken van plan naar realisatie. Werkelijk alle ideeën zijn
welkom in het kader van creativiteit en netwerken rondom verdere fondsenwerving en
sponsoring.

Verkeersproblematiek
De verkeerssituatie rondom de scholen is een landelijk probleem, en niet één die sec
op Ottersum van toepassing is. Het brengen en halen van de kinderen levert vaak
hectische taferelen op: veel auto`s, veel haast met reële kans op onveilige situaties.
Voor de stichting is een probleem echter een kans in werkkleren. Wij hebben
momenteel veel focus op deze problematiek. Voor de stichting is het de uitdaging het
spelende kind voorrang te willen geven. Daarbij zullen we de huidige verkeerssituatie
tegen het licht moeten houden en waar nodig aan willen passen. Deskundige en
inhoudelijk ervaren ouders op dit gebied hebben we gevraagd om ons hierbij te
ondersteunen. In nauw overleg met de gemeente en school komen we in 2008 tot een
voor iedereen aanvaardbare oplossing.
Site De Brink
Stichting Sport- en Speelstraat de Brink heeft een eigen website! Een keurig
verzorgde website, met allerlei informatie en waarop u ook onze eigen DVD kunt
bekijken. Deze vindt u onder de link “geïnspireerd raken door onze visie” op
www.sportenspeelstraatdebrink.nl.

Provinciale subsidie
In week 51 hebben we positief bericht ontvangen van de Provincie. Zij kennen ons het
gevraagde subsidiebedrag toe: een bedrag voor de realisatie en activiteitengeld. Dit
vormt een belangrijke basis voor de aanvragen naar de landelijke fondsen.

Op een Gezond 2008
Namens alle betrokkenen wenst Stichting Sport- en Speelstraat de Brink iedereen die
dit leest fijne feestdagen en een in alle opzichten Gezond (!) 2008.
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Sponsoren
Stichting Intos te Heijen
Geurts van Bergen BV Bouwmaterialen te Gennep
Weld Access BV te Gennep
Imagro BV te Ottersum
BCP Aannemersbedrijf te Cuijk
Petto ICT Diensten te Boxmeer
Destion Woningcorporatie te Gennep
Arbo Advies Janssen te Gennep
Snellen Beheer BV te Gennep
Maters Grofra BV te Heijen
GP Media te Gennep
Gentrans Transportbedrijf BV te Heijen
Smedema Makelaars en Taxateurs te Gennep
HSW Bouw te Milsbeek
Stichting Dichterij te Gennep
Supermarkten Jan Linders te Nieuw-Bergen
Taxibedrijf Maasbuurt te Heijen
Installatiebedrijf Megens te Milsbeek
Kwaliteitsbakkerij Arts Ottersum/ Gennep
Wikkers Catering te Gennep
Café, zaal, cafetaria “de Pub” te Ottersum
Cultureel Podium Landgoed Roepaen te Ottersum
Bloemsierkunst Anita Lintzen te Ottersum
SSK te Venray/ Ottersum
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