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Speeltuinwerk 14 oktober jl. in Andere Tijden
Meer dan een half miljoen mensen keek 14 oktober jl.
naar het televisieprogramma Andere Tijden over het speeltuinwerk. In het
NUSO-magazine Speelmail van december besteden we er uitgebreid
aandacht aan. Daarin ook een verhaal over Uilke Jans Klaren, de grondlegger
van het speeltuinwerk in ons land. Andere Tijden leverde veel positieve
reacties op. Heeft u het gemist, kijk dan naar:
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/44028493/ of
http://player.omroep.nl/?aflID=11533261
Nieuwe NUSO-kalender
In ons blad Speelmail van december was een kalender 2011 bijgesloten. Daarin zit in de maand juni
een storende fout waardoor we hebben besloten een nieuwe kalender samen te stellen. Deze wordt
binnenkort verstuurd. Sorry............
Artiesten gevraagd voor NUSO-jubileumfeest
De groep Beithar, www.beithar.nl reageerde als eerste op onze oproep voor artiesten uit de
speeltuinwereld die willen optreden tijdens ons jubileumfeest in 2011. De NUSO bestaat dan tachtig
jaar. Dat vieren we op zaterdag 10 september met een feest waarop, net als bij ons 75-jarig bestaan
in 2006, artiesten uit de speeltuinwereld optreden. Beithar komt via speeltuin Stadspolders in
Dordrecht en trad in 2006 met veel succes op. Hebben jullie artiesten in de
aanbieding: c.kramer@nuso.nl
Aan de slag tijdens NL DOET
Op 18 en 19 maart 2011 is het weer NL DOET, de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. Binnen uw vereniging zijn er vast klussen waaraan u niet
toekomt of die niet alleen door eigen vrijwilligers kunnen worden gedaan.
Meldt u vóór 31 januari 2011 een klus aan voor NL DOET, dan kan het Oranje
Fonds u een bijdrage geven van maximaal € 500,-. De voorwaarden staan
op www.nldoet.nl. Iedere organisatie die een klus aanmeldt, krijgt begin
maart in ieder geval een uitgebreid, gratis promotiepakket.
INZET gratis magazine over vrijwilligerswerk
INZET is een nieuw en gratis magazine over vrijwilligerswerk rond jeugd en opvoeding. Volgens
uitgever ZonMw biedt het inspiratie voor iedereen die zich bezighoudt met onderwerpen als jeugd,
sociale cohesie, opvoeding, buurt- en/of vrijwilligerswerk. Het magazine is ook online te bekijken:
http://www.vrijwillige-inzet.nl/magazine.

Speeltuinbende na winterstop weer op pad
De Speeltuinbende, een groep kinderen met en zonder handicap, testte dit
jaar vijf speeltuinen op (on)toegankelijkheid. Na de winterstop gaan ze op
bezoek bij verenigingen die reeds zijn geselecteerd voor het project van
NSGK voor het gehandicapte kind. Dit fonds heeft speeltuin Moby Dick een
bijdrage in de renovatie toegekend van € 35.000,- en een garantiestelling van
€ 15.000 als de financiering via andere fondsen en sponsoren niet rond komt.
Moby Dick is een van de eerste speeltuinen die via het project wordt aangepast.
Meer: http://www.speeltuininspiratie.nl/

NUSO-website vernieuwd
De NUSO-website www.nuso.nl is vernieuwd. Er staat nu onder andere beeldmateriaal op en
diverse extra rubrieken zijn toegevoegd. In het ledendeel werd de reeks informatiefolders in het
Handboek Speeltuinwerk uitgebreid. Nog geen loginnaam en wachtwoord? Stuur dan een mailtje naar
a.benschop@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/

Jan van Haasterenpuzzel
Op bijgaande foto de autistische Albert (22) uit Krakow die veel plezier beleeft
aan de NUSO-puzzel van Jan van Haasteren. Via zijn Nederlandse stiefvader
kwam hij in het bezit hiervan. Jan van Haasteren is een begrip onder
puzzelliefhebbers. De NUSO-puzzel 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

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.nlo.v.v. zelfwerkmethode.

Handleiding voor scholen over stage in speeltuin
De NUSO heeft een handleiding uitgegeven die een beeld geeft van wat er komt kijken om scholen
voor zeer moeilijk lerende kinderen stage te laten lopen in de speeltuin. Zie voor meer:
http://www.aandeslaginspeeltuin.nl

