De nieuwe Speelmail:
Tips, informatie en mooie verhalen
De nieuwe Speelmail is uit! Vol met inspiratie, informatie en
mooie verhalen om u als lid op de hoogte te houden van alle
ontwikkelingen rondom spelen, speelruimte en speeltuinen in
Nederland.
In deze editie van de Speelmail leest u onder andere over
super opa’s die helpen in de speeltuin, krijgt u uitleg over
inspecties en het WAS en interviewen kinderen de ontwerper
van hun Natuurspeeltuin.
Veel leesplezier!

Voor NUSO leden: Cursus Inspecteur Spelen
Op zaterdag 11 februari 2017 geeft Speelplan weer de Cursus Inspecteur Spelen Basis voor
NUSO leden. De cursus is een introductie in de wet- en regelgeving rondom spelen.
U leert onder andere hoe u onveilige situaties kunt signaleren die ontstaan door bijvoorbeeld
vandalisme, weersinvloeden en onderhoudsachterstanden.
Ledenprijs: € 75 p.p. (inclusief lunch)
Locatie: Speeltuin Kindervreugd Zeist
Aanmelden: info@nuso.nl

Jantje Beton Collecte februari: kom in actie voor
buitenspelen!
Collecteer mee en spek tegelijkertijd je eigen kas!
Wist u dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts één keer per week vrij
buiten speelt? En veel kinderen niet naar een club of vereniging
kunnen om daar lekker te bewegen of avontuurlijke activiteiten te
ondernemen? Daarom steunt Jantje Beton het verenigingsleven
om extra geld op te halen voor de clubkas.
Collecteer van 13 t/m 25 februari mee tijdens de Jantje Beton
Collecte en wij spekken daarmee uw clubkas. Hoe? Met de
collecte is 50% van de opbrengst voor jullie speeltuin! Zo komen
we met elkaar in actie voor meer buitenspelen!

Deelname is heel eenvoudig. Meld u snel aan op: www.jantjebeton.nl

Terugblik Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 12 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats in het nieuwe kantoor
van Jantje Beton/NUSO. De voortgang in 2016 en het jaarplan en de begroting van 2017 stonden
op de agenda. Nadat deze door de leden was vastgesteld, werd er gesproken over het vormen
van netwerken op lokaal niveau.
De ervaring leert dat speeltuinen die met elkaar samenwerken meer weten en sterker staan. In
2016 is NUSO actief geweest in het vormen van netwerken in onder andere Winterswijk,
Dordrecht en Utrecht. Het is een aanpak die de leden toejuichen en die we in 2017 zeker
voortzetten.

Namens alle medewerkers van NUSO en Jantje Beton
wensen wij u een gezond en speels 2017!
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