T-shirts begeleiders landelijke speeltuindag
Voor de deelnemende verenigingen aan de landelijke
speeltuindag zaterdag 15 juni a.s. heeft de NUSO enkele
fraaie t-shirts beschikbaar. Die zijn voor de begeleiders van
de activiteiten. Meer dan vijftig verenigingen hebben zich
reeds opgegeven voor de NUSO-speeltuindag. Meer
informatie: www.nuso.nl
Aanmelden kan bij Cees Kramer: c.kramer@nuso.nl

Nieuw adres NUSO-kantoor
Het NUSO-kantoor gaat verhuizen van de Koningslaan 101 naar:
Proostwetering 18, 3543 AE Utrecht. Vanaf 1 april a.s. zijn we op dit adres bereikbaar.
Het nieuwe kantoor ligt op bedrijventerrein De Wetering, vlak achter de A2 en is goed
bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Speeltuinbende presenteert: de speeltuinbendewijzer
De Speeltuinbende laat op www.speeltuinbendewijzer.nl zien
waar kinderen met een beperking in een speeltuin tegenaan
lopen. De bende geeft tips over hoe je de toegankelijkheid
van een speeltuin kunt verbeteren.

Geldprijs voor de beste initiatieven
Het Oranje Fonds zoekt de beste, succesvolste en leukste sociale
initiatieven in drie categorieën: buurt, jeugd en helpende hand.
Voor een organisatie of initiatief dat de samenhang of
leefbaarheid in de buurt versterkt, de kansen voor de jeugd verbetert of waarbij centraal staat
dat mensen elkaar de helpende hand bieden. Voor de uiteindelijke winnaars is € 50.000,=
beschikbaar én een Appeltje van Oranje. Aanmelden kan t/m 8 maart via www.kroonappels.nl

Meepraten over NUSO-toekomst
Meepraten over de toekomstplannen van de NUSO kan binnenkort:
27 februari - Speeltuin Erfgooierskwartier, Erfgooiersstraat 92a, Hilversum

6 maart - Speeltuin Ons Kinderbelang, Munnikenweg 88, Alkmaar.
Aanvang alle keren om 19.00 uur, einde rond 20.45 uur.
De documenten voor deze bijeenkomsten staan op het ledendeel van www.nuso.nl onder
regiobijeenkomsten 2013, nadat u bent ingelogd onder ledeninformatie.
Deelnemers sturen we desgewenst een printversie toe: NUSO-kantoor tel.030-2544880.
Opgeven voor de bijeenkomsten kan ook via info@nuso.nl

Koningin in NUSO-Speelmail
In het maartnummer van het NUSO-blad Speelmail komen we
terug op het bezoek van de koningin aan het NUSO-jubileumfeest
op 23 september 2006 in Linnaeushof. Dit recreatiepark viert dit
jaar het vijftigjarig bestaan met onder andere een tentoonstelling
over hun geschiedenis.Voor Linnaeushof was het ook een hele
belevenis dat ze de koningin tijdens het NUSO-feest konden
verwelkomen. Het zal dan ook een plaats innemen in de
tentoonstelling.

Volg ons op Facebook en Twitter
De facebookpagina van de NUSO wordt door steeds meer bezoekers bezocht. Volg ons 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) beschikkan van
de voorzitter, secretaris en penningmeester van uw vereniging. Doorgeven graag aan
info@nuso.nl
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