Kerstwens van Luke

Speeltuinbendelid Luke (11) heeft zijn DJ-talent ingezet om voor u een
wel heel originele kerstwens samen te stellen. Zet uw volume maar
vast op 10 en klik op Kerstgroet om zijn wens te zien én te beluisteren!

Praat mee over speeltoestellen
Goos Marketing Research in Amsterdam voert woensdag 9 januari
a.s. van 19.30 tot 21.30 uur een onderzoek uit onder
speeltuinbeheerders naar de informatiebehoefte aan aanschaf en
beheer van
speeltoestellen en de website www.allesoverspelen.nl Het onderzoek
vindt plaats in opdracht van VeiligheidNL en de NUSO.
De NUSO zoekt bij ons aangesloten speeltuinvrijwilligers die hieraan
willen deelnemen. U praat onder leiding van een gespreksleider met
zeven andere speeltuinbeheerders. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een vergoeding van €
75,00. Het gesprek vindt plaats bij Van Hellemond & Co, Prins Hendrikkade 20-21 in
Amsterdam. Voor meer informatie: Marcel Plemp via 030-2544880 of m.plemp@nuso.nl

Veel belangstelling voor centrale inkoop veiligheidsinspecties
Welke projecten vinden onze leden interessant voor hun vereniging? Om dat te vernemen liet
de NUSO onlangs door de DSP-groep een digitale enquête uitvoeren. Gevraagd werd naar de
interesse in vijf projecten. De volgorde van de voorkeur van de NUSO-leden, die de enquête
invulden, is:
Eerste plaats: Centrale inkoop veiligheidsinspecties.
Gedeelde tweede plaats: Vrijwilligers met een beperking en interactieve ondersteuning.
Vierde plaats: Meer sporten in de speeltuin.
Vijfde plaats: Buurtmoestuin in speeltuin.
De NUSO wil nu de mogelijkheid onderzoeken om een centrale inkoop van veiligheidsinspecties
op te zetten voor haar leden.

Speeltuinen op TNO-app

Onderzoeksorganisatie TNO laat binnenkort locaties en korte
omschrijvingen van NUSO-speeltuinverenigingen zien op de
smartphone applicatie iGrow van TNO. Het gaat om speeltuinen in het
overzicht op www.nuso.nl. Met iGrow wil TNO kinderen meer laten
bewegen. Meer dan de helft beweegt te weinig en heeft zo meer kans
om te dik te worden. In 1980 was nog slechts een op de zeventien
kinderen te dik, maar inmiddels is dat al een op de zeven. Met iGrow kunnen ouders de lengte
en het gewicht van hun kind invoeren en direct zien of hun kind te dik is. Op dit moment is TNO
hard bezig om iGrow te vullen met duizenden speelplekken in Nederland.
Voor vragen over iGrow: paula.vandommelen@tno.nl

Regiobijeenkomsten
Alle NUSO-leden kunnen meepraten over onze toekomstplannen tijdens diverse
regiobijeenkomsten
die verspreid over het land plaatsvinden. Voor verenigingen in de noordelijke provincies is dat:
16 januari 2013 bij speeltuin Bovenburen, Tromplaan 86 in Winschoten;
23 januari 2013 bij bouwspeeltuin Spijkerdorp, Tjaarda 444, Drachten en
30 januari 2013 bij speeltuin Anreperstraat (De Zonnereep) Zonnedauwstraat 14 in Assen.
Aanvang alle keren 19.00 uur, einde rond 20.45 uur. De bijeenkomsten in andere plaatsen
maken we later bekend.
De documenten voor de regiobijeenkomsten staan op het ledendeel van http://www.nuso.nl
onder regiobijeenkomsten 2013- nadat u bent ingelogd onder ledeninformatie. Aanmelden voor
de bijeenkomsten via http://info@nuso.nl

Boek "Allemaal spelen"
“Allemaal spelen” is een boek over natuurspeelplaatsen voor kinderen met en
zonder beperking. Het laat zien hoe leuk én nodig samen spelen in de natuur is en
geeft praktische tips en ideeën over hoe dit aan te pakken.
Het boek is voor 14,50 euro online te bestellen via www.springzaad.nl

NLdoet in maart 2013
Het Oranje Fonds houdt op 15 en 16 maart 2013 NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen
uit de
mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje
Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.
Zie verder:www.nldoet.nl/nldoet

Kabelbaan aangeboden
Maarten Okx van stichting SPIN, Speeltuinen in Noord, heeft een
Wico--kabelbaan in de aanbieding
“Onverslijtbaar toestel, alleen een nieuwe kabel is wenselijk.
Vraagprijs 3500 euro incl BTW. Zelf demonteren en herplaatsen",
aldus Maarten, bereikbaar via 020-6370154.

Kalender
Alle bij de NUSO aangesloten leden ontvingen in december een kalender 2013. Deze werd
bijgesloten bij het blad Speelmail. Wie een extra exemplaar wenst kan dit laten weten aan
c.kramer@nuso.nl

NUSO-bus
De NUSO-bus met spel- en sportmateriaal wordt momenteel in
gereedheid gebracht voor het nieuwe jaar. Onlangs werd afscheid
genomen van Dick Abcouwer en Karel de Waal van Dijk, die zich
jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger bij de NUSO-bus. Aanvragen
van de bus kan via j.blijderveen@nuso.nl

Materiaal voor informatiemarkt
Speeltuinvrijwilligers staan regelmatig op informatiemarkten in de buurt om reclame te maken
voor hun
vereniging. De NUSO heeft daarvoor informatie- en uitdeelmateriaal. Aanvragen via:
c.kramer@nuso.nl

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

Juiste adresgegevens NUSO-leden
De NUSO komt er af en toe achter dat we van een aantal verenigingen verouderde
adresgegevens
hebben. Het is onder andere voor de bij ons afgesloten verzekeringen van belang dat we over
de juiste
contactgegevens (post- en mailadres) beschikken van de voorzitter, secretaris en
penningmeester van uw vereniging. Doorgeven graag aan: info@nuso.nl
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