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NIEUWSBRIEF NR 5, JANUARI 2009
Geachte lezer,
Het heeft even geduurd, maar de vlag gaat definitief in top, de aanbesteding is de
deur uit. Onze Sport- en Speelstraat de Brink wordt gerealiseerd. We zijn op allerlei
gebieden zeer druk in de weer geweest en het resultaat mag er straks zijn. Er komt
een accommodatie waar voor alle doelgroepen in het dorp mogelijkheden liggen om
te bewegen en elkaar op zowel sociaal als cultureel vlak te ontmoeten. Als we
zeggen voor het hele dorp dan bedoelen we ook daadwerkelijk het hele dorp
Ottersum. Aan iedereen is gedacht: de jeugd, de senioren en zeker ook de mensen
met een beperking.

Oranje Fonds kent Speelstraat
Ottersum 40.000 euro toe
Het Oranje Fonds kent 40.000,- euro toe aan Sport- en Speelstraat De Brink. Vooral het
sociaal-culturele aspect juicht het Fonds toe. Met de koppeling naar een cultuur-buitenpodium,
een ontmoetingsplaats en een mogelijkheid voor integratie van activiteiten voor cliënten met
een verstandelijke handicap voegt dit Ottersumse burgerinitiatief een extra dimensie toe aan
de originele opzet. ,,We zaten nog met een fors gat in onze begroting. Tegelijkertijd jeuken
onze handen, lang genoeg gepraat, de schop in de grond. Met deze bijdrage komt de
realisatie snel in beeld. We hopen voorjaar 2009 de feestelijke opening te verzorgen,’’ aldus
een trotse voorzitter Sjaak Smits.
Uit alle hoeken, kieren en gaten probeert het bestuur van de Sport- en Speelstraat De Brink
budget bij elkaar te sprokkelen om de ambitieuze straat nu snel te realiseren. Deze jongste
kapitaalinjectie is echt een opsteker. ,,Ja’’, zo zegt Smits, ,,het past perfect in onze droom: een
integratie van sport, spel, activiteiten, cultuur en allerlei doelgroepen vanuit alle lagen van de
samenleving. Midden in een groene long tussen school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal,
seniorenwoningen en sportzaal. Midden in het dorp.’’
Leefbaarheid op peil
Wat de initiatiefnemers van de Speelstraat betreft moet de inrichting van het geheel leiden tot
een uitdagende omgeving om te spelen en te bewegen. ,,Anderzijds biedt het de mogelijkheid
elkaar te ontmoeten, waardoor sociale cohesie en de leefbaarheid van de kern op peil kan
blijven’’, aldus Smits. Zo biedt De Brink straks een platform voor verenigingen, onderwijs, en
KION om sport en bewegingsactiviteiten te organiseren. De Brink wil hiertoe via het Limburgse
Huis voor de Sport een projectleider aanwijzen die regie voert en sport en spel stimuleert. Ook
moet deze projectleider lokale partners en verenigingen enthousiasmeren door ondermeer
samen clinics te organiseren zodat de jeugd al heel jong kan kennismaken met het brede
sportaanbod in de gemeenschap. Smits beklemtoont dat nu mede dankzij het Oranje Fonds de
buitenvoorziening straks gebruikt gaat worden voor buurt- en dorpsactiviteiten zoals een
buurtfeest of burendag, kindervakantiewerk-activiteiten, het Oranjefeest op Koninginnedag en
de start- en finishplaats van de jaarlijkse avondvierdaagse.
Stap dichterbij
,,Waar we helemaal gelukkig mee zijn is de aanleg van een buitenpodium met
zitmogelijkheden voor publiek. Hier kunnen we ook culturele activiteiten organiseren zoals
zomer-avondconcerten door fanfare en koren. Deze plek is straks bovendien uitermate
geschikt voor culturele ontmoetingen tussen dorpsbewoners en begeleiders en bewoners van
de nabij gelegen instelling ‘Dichterbij’.’’ Dat past precies bij het doel van deze instelling:
mensen met een verstandelijke beperking integreren in de samenleving. De instelling gaf
eerder al te kennen dat ze graag van deze buitenvoorziening gebruik willen maken voor
sociaal culturele activiteiten. Smits: ,,Zo herhaalt de historie zich, de oude Maria Roepaen-
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gedachte brengen we terug naar waar het ooit begon: in Ottersum…’’
22 miljoen euro
Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het
ongeveer 22 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in
Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen
elkaar of vinden zij een plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt onder andere
gesteund door de Nationale Postcode Loterij en De Lotto. De Prins van Oranje en Prinses
Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Nauwe en intensieve samenwerking met de
gemeente Gennep
Doordat ons plan de hele Brink in Ottersum op de schop neemt komen er allerlei extra zaken
kijken bij de bouw van de Sport- en Speelstraat. Door de aanleg wordt alles heringericht, we
verleggen de straat en deze wordt vernieuwd. Parkeerplaatsen optimaliseren, bomen kappen,
gasleiding verleggen etc. De gemeente heeft hiervoor uit eigen geledingen iemand aangesteld
die dit in z`n portefeuille erbij krijgt. Hij is voro ons het aanspreekpunt en is vanuit de
gemeente de spin in het web. Uiteindelijk is ons integrale plan ter inzage komen te liggen en
goedgekeurd.
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.

Inrichtingscommissie komt met uniek
ontwerp
Met de centrale ligging tussen school, kinderdagverblijf en seniorenwoningen in heeft De
Brink een unieke positie. De inrichtingscommissie heeft goed naar de omgeving gekeken en
haar oor her en der te luisteren gelegd. Draagvlak door dialoog. De inrichtingscommissie
bestaat uit afgevaardigden van gemeente, stichting, school en kinderdagverblijf. Zij hebben
rekening gehouden met een ieders wensen. De commissie ging gedegen te werk. Ze hebben
een indeling gemaakt in 4 zones. En om de ruimte zo optimaal en effectief mogelijk te benutten
is de speelplaats van de school er ook bij betrokken.
Zone A : schoolplein met speelvoorzieningen voor de jongste jeugd
Zone B : kunstgrasveld voor spelsporten, met podium voor culturele activiteiten
Zone C : ruimte voor de grondvormen van bewegen: klimmen, klauteren, balanceren
Zone D : avontuurlijk spelen
Ook heeft de commissie gekozen voor een heuse klimwand tegen de gymzaalmuur en voorziet
de Sport- en Speelstraat straks in twee jeu de boules banen en een atletiekstrook.
De zones lopen prachtig in elkaar over en er blijft genoeg ruimte over zodat iedereen z`n eigen
plek heeft om te spelen maar ook goed zicht heeft over de ander.

Combinatiefunctionaris: stimulator op de
Sport- en Speelstraat
Organiseren, fondsenwerving, bedenken en bouwen van de Speelstraat is één. Het echte
werk begint echter pas als het lintje wordt doorgeknipt. Het bestuur gaat het niet sec om
realisatie van de Sport- en Speelstraat. Het begint pas als het loopt en er blijvend en
duurzaam actief gebruik wordt gemaakt van de straat. Als de Speelstraat is geopend begint
ons project pas echt. In samenwerking met de gemeente, onderwijs, sportverenigingen en
kinderopvang wordt er een sport- en beweegaanbod, plus culturele activiteiten, tijdens en in
aansluiting op schooltijden en vakanties verzorgd. Dit wordt gecoördineerd en georganiseerd
door een functionaris. Dat is in onze ogen iemand met een sporttas en geen aktetas. De
persoon voor deze functie wordt aangesteld door de Gemeente Gennep. Gelden om deze
persoon aan te stellen komen aanvankelijk van de Provincie Limburg en zorgverzekeraar
Univé-VGZ-IZA-Trias. Uiteindelijke doel is dat deze persoon overdag de lessen
bewegingsonderwijs gaat verzorgen/aansturen en na schooltijd de overige activiteiten
aanstuurt.
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Bomenactie groot succes
De Sport- en Speelstraat moet een ademende long zijn voor het dorp. Een groene long wel te
verstaan. Voor de aanleg moeten er bomen gekapt worden en hier komen vanzelfsprekend
nieuwe bomen voor terug. Hiervoor zijn we als stichting het dorp ingegaan om mensen te
benaderen die zo`n boom willen sponsoren. Voor € 300,00 planten wij een boom op de Sporten Speelstraat met een exclusief bordje erbij met de naam van de sponsor erop. Veertien
personen vonden dit een prachtige wijze om hun steun op die manier te geven en daarmee
hun naam definitief te vestigen in het dorp! En goed nieuws voor u: wi willen blijvend bomen
planten dus: aanmelden kan dag en nacht bij voorzitter Sjaak Smits.

Landelijke fondsen steunen massaal Sporten Speelstraat de Brink Ottersum
Er zijn veel landelijke fondsen die projecten, net als dat van ons, financieel ondersteunen.
We hebben ook hier erg veel werk aan besteed om deze gelden binnen te halen. Bestuurslid
René van Goethem heeft zich hier helemaal in verdiept en de hele administratie op zich
genomen. Het resultaat mag er dan ook zijn, hij heeft vele fondsen bereid gevonden om ons
project te ondersteunen.
Daarnaast hebben we bij de belastingdienst de ANBI status bereikt, dit houdt in dat we over
de verkregen gelden geen belasting hoeven af te dragen. Leuker konden we het echt niet
maken.
Wel moeten we belasting betalen over de aanleg van de straat en toestellen die er geplaatst
gaan worden, dit is 19 %. Met de ene hand geeft de overheid (gemeente en provincie)
subsidie, met de andere hand halen ze weer 19 % terug, over het hel bedrag. Dit blijft voor
ons als zéér fanatieke stichting en burgerinitiatief een doorn in het oog en hier mag de
landelijke politiek zich eens zeer ernstig over buigen!!
Wij als stichting Sport- en Speelstraat de Brink Ottersum beginnen het jaar 2009 met een
prettig gevoel. Ons beste voornemen: realisatie van ons ambitieuze plan in 2009. Inmiddels
zijn de aanvragen voor aanbestedingen de deur uit.
Na vele jaren van voorbereidingen zijn we nu dan zover dat het groene licht kan worden
gegeven. We gaan ons nu richten op de aanleg, de opening en de daadwerkelijke activiteiten.
De opening gaan we groots aanpakken. We hebben niemand minder dan mevrouw Erica
Terpstra, lid van ons Comité van Aanbeveling tevens voorzitter van NOC*NSF en voormalig
Olympisch Kampioen, bereid gevonden om de opening te verrichten. In nauw overleg wordt er
een mooie dag geprikt en de Rabobank heeft hier voor ons al een bedrag gereserveerd zodat
we op alle gebieden die dag Ottersum op de kaart kunnen zetten. De Brink is die dag het
middelpunt van de aarde.
We willen hierbij al onze sponsoren en geïnteresseerden een heel gezond en sportief 2009
toewensen.

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.

8-11-2010 13:14

