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NIEUWSBRIEF NR 4, JUNI 2008
Geachte lezer,

De postzegel en de bestemming
Goed nieuws! Het piketpaaltje dat enkele enthousiaste Ottersummers bijna 5 jaar geleden aan
de horizon sloegen is in zicht. Via een weg van vele bochten en mooie kronkelingen bereikt
het Ottersumse burgerinitiatief nu z’n eindbestemming. De weg die leidt naar de fysieke
realisatie van Sport- en Speelstraat De Brink nadert zijn einde. We hebben er met z’n allen
hard voor gewerkt, met veel mensen, bedrijven en instanties gesproken en bijna iedereen is
het er over eens: het wordt een mooi, uniek en vooruitstrevend project. Als de molens draaien
zoals ze nu draaien focussen we op daadwerkelijk realiseren van De Brink in 2008!
Een ding hebben we in al onze gesprekken nooit uit het oog verloren. Wil je betrokken
mensen? Betrek ze dan! En wat we in al die tijd gedaan hebben is veel partijen erbij
betrekken: draagvlak door dialoog. In die zin is de Sport- en Speelstraat een postzegel: ze laat
niet los voordat ze haar bestemming bereikt heeft.

Zorgverzekeraars omarmen De Brink
Stichting Sport- en Speelstraat De Brink heeft een gesprek gehad met een collectief
zorgverzekeraar Univé – VGZ – IZA - Trias en regionale zorginstelling Pantein om te kijken of
zij ons project willen ondersteunen. Met name het gezondheidsaspect, meer bewegen om zo
obesitas (vetzucht) te voorkomen was een schot in de roos. Het sprak hun erg aan en zij
gaven aan hun verantwoordelijkheid te nemen.

Twee werkgroepen actief
Samen met de Gemeente Gennep en het Huis voor de Sport Limburg hebben we nu twee
werkgroepen (samengesteld uit de partners van de Stichting Sport- en Speelstraat De Brink)
in het leven geroepen :
• Werkgroep Inrichting
• Werkgroep Activiteiten

Projectleider & Bestuur
Daarnaast werken we momenteel aan de werving- en selectieprocedure voor de projectleider.
Het Huis voor de Sport neemt hierin het voortouw en leidt deze procedure. Deze kartrekker
gaat na de realisatie de activiteiten opzetten, aansturen en coördineren, kortom de centrale
persoon op de Sport- en Speelstraat. Immers na de oplevering van De Brink zijn we niet klaar,
dan begint het pas. In onze ogen is regie nodig om de kinderen te motiveren en te begeleiden.
In deze post hebben we ook altijd voorzien in de begroting en de exploitatie.
Het bestuur van de Sport- en Speelstraat is verder aangevuld met een financiële man: Fred
Pinckers. Fred neemt het penningmeesterschap op zich. Hij is in het dagelijks leven controller
bij Nedcard in Nijmegen, en via zijn eigen kinderschare is hij ook betrokken bij De Brink. Het
bestuur bestaat verder uit: Sjaak Smits (voorzitter), Paul Terpstra, Sabine van Thiel, Réne van
Goethem en Roger Engelberts.
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Op de kalender: 16 juni!
Op 16 juni wordt er om 19:30 uur op de Brink een informatieavond georganiseerd waarop alle
partners en belangstellenden worden uitgenodigd. Dit is een openbare avond alwaar iedereen
welkom is die het fijne wil weten van de realisatie van
Sport- en Speelstraat De Brink.
We zullen tijdens die avond onze visie tav alle gebruiksmogelijkheden van de Sport- en
Speelstraat uit de doeken doen. De reacties op deze avond bekijken we serieus en nemen we
mee zodat we dan kunnen komen tot het definitieve ontwerp.

Van praten naar doen: stand van staat
Na de adhesie-avond (met steunbetuigingen en hart onder de riem van alle aanwezigen
waaronder gedeputeerde Herman Vrehen, Jan Claassen van Rabobank Land van Cuijk en
Maasduinen en Mariet Seegers, wethouder van Gennep) hebben we gedurende de
wintermaanden veel aandacht gezet op verdere fondsenwerving, planning en voorbereiding
van de technische realisatie van de Sport en Speelstraat.
De Sport- en Speelstraat haalt z’n voldoening uit het doen. Niet lullen maar poetsen! We zijn
dan ook verheugd te kunnen melden dat in goede afstemming met de Werkgroep Inrichting
een aantal speeltoestellenleveranciers is benaderd om hun ideeën en bijbehorende offerte
aan ons te presenteren. Door deze gesprekken enigszins naar voren te halen kunnen we in
augustus de opdrachtverstrekking plaats laten vinden en kan in september de aannemer
starten met de uitvoering.

De Brink in de pers
Dat ons plan niet onopgemerkt blijft, blijkt wel uit het feit dat we benaderd zijn door het
landelijke blad “Tuin en Landschap“ dat met een speciaal themanummer “Spelen” kwam.
Hierin is een interview gewijd aan ons project. In bijlage bij deze nieuwsbrief sturen we dit
artikel. Het is ook op onze site te lezen.

Openingsfeest
Zoals u ziet blijven we op allerlei fronten actief en gaan we ons opmaken voor de aanleg, de
officiële opening en de ingebruikname. Inderdaad feestjes moet je samen vieren. De opening
gaan we groots aanpakken, de bank die geworteld is in de samenleving heeft bij monde van
de directeur een mooie bijdrage toegezegd om hier een echt feest van te maken. Wordt
vervolgd.

Dank Sponsors!
Hieronder treft u een lijst aan van bedrijven die hun financiële steun al hebben toegezegd,
bedrijven waar we trots op zijn. Bedrijven die de dromen van ons en onze kinderen realiseren,
immers we lenen de grond van onze kinderen!
BCP – Jos de Haan – Destion – Fysiotherapie Van Tilburg - Gemeente Gennep – Gentrans –
GP Media - Hay Janssen - HSW Bouw - Imagro – Intos - Jan Linders – Maters Grofra Megens - Petto - Pica Mare - Provincie Limburg - Rabobank land van Cuijk & Maasduinen Smedema – Snellen Horeca Service

Sponsors in natura
Kwaliteitsbakkerij Arts – Bloemsierkunst Lintzen – Dichterbij Expressief Café zaal de Pub – Janssen Pers - Landgoed Roepaen – SSK - Wikkers catering

Onze beweegredenen
De Ottersumse Stichting werkt als burgerinitiatief aan een ambitieus plan om te komen tot een
Sport- en Speelstraat. 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
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voor een vitale dorpskern. Als deze Sport- en Speelstraat gerealiseerd is wordt dit 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 en
verenigingsleven.
www.sportenspeelstraatdebrink.nl.
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