Regiobijeenkomsten beginnen 18 april a.s.
De eerste NUSO/Jantje Beton regiobijeenkomsten beginnen op
zaterdag 18 april a.s. in Alkmaar en Haarlem. We informeren u
daar over de samenwerking tussen de NUSO en Jantje Beton en
er komen diverse thema’s aan bod. De centrale vraag aan alle
speeltuinen is wat ze verstaan onder een ‘gezonde speeltuin’?
Data en overzicht van de bijeenkomsten zijn te lezen op: www.nuso.nl

NSGK Speeltuinbende bereikt mijlpaal met 25ste ambassadeur
De Speeltuinbende van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind,
NSGK, onthult op zaterdag 25 april a.s. 13.30 uur in speeltuin ’t Kwekkeltje in
Rosmalen het bordje ‘Hier kunnen wij GOED samen spelen’. Het geeft aan
kinderen met en zonder handicap hier optimaal samen kunnen spelen. Daarmee is
’t Kwekkeltje de 25ste ambassadeur Samen Spelen van Nederland. Speeltuinen
die zelf hun toegankelijkheid willen verbeteren vinden op
www.speeltuinbendewijzer.nl tips en informatie waarmee ze zelf aan de slag
kunnen.

Iedere maand nieuwe speeltips
De Jantje Beton buitenbeweging levert voortdurend nieuwe speeltips.
Wil je ze iedere maand ook in je mailbox ontvangen kijk dan op: www.jantjebeton.nl

Neem deel aan Buitenspeeldag op 10 juni a.s.
De inschrijving voor de Buitenspeeldag, van Jantje Beton en
Nickelodeon, woensdag 10 juni a.s staat open ! Kinderen spelen
dan op 1.200 locaties volop buiten. Speeltuinen,gemeenten,
ouders, scholen, jeugdclubs, belangenorganisaties en het
verenigingsleven kunnen in hun eigen buurt samen met kinderen
een leuk en actief programma samenstellen. Meer informatie: www.buitenspeeldag.nl

NUSO-bus trekt weer het land in
Speeltuin Erfgooierskwartier in Hilversum was de eerste die dit
jaar de NUSO-bus op bezoek kreeg. De jeugd vermaakte zich
volop met het sport- en spelmateriaal. Voor een gering bedrag
komt de bus ook bij uw vereniging.

Bel de NUSO, 030-2544880 en vraag naar Jessica van Blijderveen voor meer informatie en
boekingen.

Speeltuinen in wijkmuseum
In wijkmuseum Soesterkwartier in Amersfoort is de komende tijd een tentoonstelling over de
speeltuinen in deze bijzondere wijk. “Het Soesterkwartier heeft sinds zijn ontstaan een eigen rol
gespeeld in de geschiedenis van Amersfoort. De wijk is ontstaan toen de spoorwegen in 1904
een werkplaats bouwden, de latere wagenwerkplaats. De arbeiders die daar werkten moesten
wonen en omdat in die dagen iedereen nog lopend naar zijn werk ging, werd een wijk gebouwd
aan de oude weg van Amersfoort naar Soest."
Meer informatie: www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl

Nick Schilder vaste bezoeker speeltuin
In het Jantje Beton/NUSO blad Speelmail van juli a.s. een artikel
over Nick Schilder de ene helft van het populaire duo Nick en
Simon uit Volendam. Nick is een vaste bezoeker van de lokale
speeltuin De Speelderij. “Een prima initiatief, die speeltuin”, aldus
Nick die al op de facebookpagina van de NUSO staat:
www.facebook.com

Volg ons op Facebook en Twitter
De facebookpagina van de NUSO wordt door steeds meer bezoekers bezocht. Volg ons via:
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