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Nieuw sport- en spelmateriaal voor NUSO-bus
Nog even en de NUSO bus gaat weer op pad naar bij onze
organisatie aangesloten leden. Voor slechts 70 euro kan
ook uw vereniging gebruik maken van deze bus vol
aantrekkelijk sport- en spelmateriaal zoals skelters,
luchtkussen en interactieve voetbalmuur. Aanmelden
bij j.blijderveen@nuso.nl
De bus bevat binnenkort een freeplayer van Nijha: www.nijha.nl Exclusief
voor NUSO-leden biedt Nijha dit toestel aan met tien procent korting.
Zie www.nijha.nl/nuso

Landelijke speeltuindag 16 juni aanstaande
Talloze verenigingen hebben zich al opgegeven voor de landelijke
speeltuindag zaterdag 16 juni a.s.. De NUSO grijpt de economische
recessie aan om voor die dag de speeltuin onder de aandacht te brengen
als goed en betaalbaar uitje. Deelnemers ontvangen een pakket met
promotiemateriaal en gadgets. Opgeven bij c.kramer@nuso.nl

Winterpret in de speeltuin
Bij diverse speeltuinen kon begin februari weer worden
geschaatst. In het blad Speelmail van komende maand
een verslag met foto's van schaatspret bij de Dierense
speeltuinvereniging. Zie www.dierensespeeltuin.nl .
Ook op de Facebookpagina van de NUSO staan foto's van

schaatsende jeugd in diverse speeltuinen.

NUSO algemene ledenvergadering
Alle leden kunnen 14 april a.s. tijdens een algemene ledenvergadering in
Amersfoort meepraten over NUSO-taken als belangenbehartiging en
ondersteuning. De NUSO presenteert tevens enkele nieuwe plannen. Onze
organisatie is weliswaar vanaf januari jl. in afgeslankte vorm verder gegaan,

maar we zien de toekomst toch met vertrouwen tegemoet op basis van
nieuwe perspectieven voor het speeltuinwerk.

Luchtkussen in aanbieding
De NUSO heeft een luchtkussen in de aanbieding. Het gaat om model
Cowboy met de afmetingen 6,20x5.00x6.50 m. Aanschafprijs bijna 5000
euro en voor de snelste beslisser slechts duizend euro, af te halen in
Amersfoort. Meer weten c.kramer@nuso.nl

Feestjaar voor Speeltuinbende
Dit jaar zullen de speeltuinen die vorig jaar en in 2010 door De
Speeltuinbende zijn getest op (on)toegankelijkheid worden heropend.
Zie www.speeltuinbende.nl

Focus op talent
Movisie stelde de brochure ‘Focus op talent’ samen met
tips voor vrijwilligersorganisaties bij het aantrekken van
mensen met een beperking. Volgens Movisie is er een
pool aan talenten van mensen met een beperking die niet
door het vrijwilligerswerk wordt aangeboord. Terwijl er
vaak wel tekorten zijn. Zijn er verenigingen die met
vrijwilligers met een beperking werken dan horen we dat graag:
c.kramer@nuso.nl
http://www.movisie.nl/137783/def/home/publicaties/publicaties/

Staat uw vereniging al op www.nuso.nl?
In het overzicht met speeltuinen op de NUSO-site www.nuso.nl staan al veel
speeltuinen. Maar staat uw vereniging er al bij? Zo, nee vraag dan een
loginnaam en wachtwoord aan bij: info@nuso.nl
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