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Al opgegeven voor NUSO Ledendag in De Leemkuil?
De vakantie is weer voorbij, maar de NUSO heeft voor uw vereniging nog een uitje in het vooruitzicht:
de NUSO Ledendag 11 september a.s. in speeltuin De Leemkuil in Nijmegen. Het daarbij horende
congres is in het nabijgelegen wijkcentrum De Ark van Oost. Om het congres bij te wonen mogen drie
bestuursleden gratis naar binnen. Voor meerdere volwassenen en de kinderen van uw vereniging
hebben we weer een aantrekkelijke prijs voor het entree-speeltuinpakket, namelijk vier euro per
persoon. Het pakket bestaat uit entree, treinritje over het speelterrein, patat en ijs en voor de
kinderen ranja en snoep en voor de volwassenen koffie en koek. Aanmelden kan via info@nuso.nl
. Meer over De Leemkuil, www.deleemkuil.nl

Speeltuinbende bezoekt eerste speeltuinen
De Speeltuinbende, een groep kinderen met en zonder handicap, is al
druk bezig met het testen van speeltuinen op toegankelijkheid. Na een
proeftest 19 juni jl. bij speeltuinvereniging Amsterdam Zuid werd op 10
juli jl. speeltuin Moby Dick in Beverwijk bezocht. In het blad Speelmail van
september leest u er alles over. Meer weten over het project van NSGK
voor het gehandicapte kind, waarbij ook de NUSO is betrokken :
http://www.nsgk.nl/samenspelen

NUSO bus in media
De NUSO-bus trok de afgelopen maanden heel veel belangstelling. Tijdens de kindervakantieactiviteiten bij diverse verenigingen was er ook belangstelling van de media. Zie
http://wijchen.nieuws.nl/9407

Kinderwerkersdag in Utrecht
Hoe zorg je voor een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen en tieners? Een antwoord daarop
is te krijgen op de Kinderwerkersdag op 22 november a.s. bij Aristo in Utrecht.
Kinderwerkersdag 2010 is de ontmoetingsplek voor professionals en vrijwilligers die actief zijn voor

kinderen en tieners van 4 tot 14 jaar. Zie http://www.kinderwerkersdag.nl/

Speeltuinoudgedienden gevraagd
De NPS zoekt voor het televisieprogramma Andere Tijden nog meer oudgedienden die kunnen
vertellen over het verleden in hun speeltuin. Verder willen ze in contact komen met verenigingen die
door het Attractiebesluit in de problemen zijn gekomen. Reacties graag naar c.kramer@nuso.nl

Wie heeft ervaring met bewijs van goed gedrag vrijwilligers?
Speeltuinvereniging 't Kwekkeltje in Rosmalen wil graag van andere verenigingen horen welke
ervaringen ze hebben met het bewijs van goed gedrag voor vrijwilligers. "Wat zijn de voor-en nadelen
om dit eventueel in te gaan voeren voor alle vrijwilligers?", vraagt men zich af. We hebben al enkele
reacties, maar wellicht zijn er nog meer die kunnen naar: c.kramer@nuso.nl

Grote korting NUSO-leden bij aanschaf Spelen met Regels bord
Divers verenigingen hebben reeds gebruik gemaakt van de korting van honderd euro bij aanschaf van
een "Spelen met Regels bord". Dit komt nog eens op de gebruikelijke korting die NUSO-leden krijgen
uit de serie borden en materialen die de firma Sinfra aanbiedt. Kijk voor meer informatie op:
http://www.informatiebord.nl/productgroep/22/speeltuininrichting/

Gratis zelfwerkmethode voor NUSO-leden
Met het NUSO-project Spelen met Regels stelt de speeltuin omgangsregels op en probeert die te
handhaven. De resultaten van de bijeenkomsten worden gebruikt om te komen tot de belangrijkste
omgangsregels op de speeltuin. Met een zelfwerkmethode kan men dit project zelf uitvoeren. Deze
methode is gratis voor NUSO-leden aan te vragen: info@nuso.nl o.v.v. zelfwerkmethode.

Jan van Haasterenpuzzel
Iedere puzzelliefhebber kent Jan van Haasteren. Hij verzorgde de
vormgeving van het NUSO project Spelen met Regels waarvan een
puzzel werd samengesteld. Deze kost € 12,50 (excl. verzendkosten)
en is te bestellen via info@nuso.nl. Meer over striptekenaar Jan van
Haasteren: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Haasteren

Bij elkaar door de speeltuin
Wie heeft de liefde van zijn of haar leven ontmoet in de speeltuin? We hebben al enkele mensen bereid
gevonden om hier voor een artikel in ons blad Speelmail over te vertellen, maar we zoeken nog meer
mensen die samenwonen of zijn getrouwd na elkaar in de speeltuin te hebben leren kennen. Reacties
naar c.kramer@nuso.nl

