Perfecte match voor speeltuinen en jongeren met een beperking
Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten ontvingen een bijdrage
tijdens het GoedGeldGala van de VriendenLoterij. Met deze schenking
helpen we de komende jaren 875 jongeren met een verstandelijke
beperking aan een stage- of werkplek in 125 speeltuinen.
Meer informatie: jantjebeton.nl

Heeft uw vereniging interesse om deelnemer te worden? Laat het weten
aan:.kramer@jantjebeton.nl

Speeltuin en scouting samen op pad voor Jantje Betoncollecte
Speeltuinvereniging Hakkelerkamp en scouting Winterswijk gaan in deze gemeente samen op pad
voor de Jantje Beton Collecte van 7 tot en met 12 maart.
Deelname hieraan levert een speeltuinvereniging in meerdere opzichten veel op. In de eerste
plaats het ophalen van geld voor de eigen club. De helft van de collecteopbrengst is namelijk voor
de vereniging en de andere helft besteedt Jantje Beton aan uitbreiding van speelruimte in
Nederland. De collecteperiode is ook een uitgelezen gelegenheid om het verenigingswerk van een
speeltuin in de directe omgeving onder de aandacht te brengen. Meer informatie: gelderlander.nl

NUSO-bus in de startblokken
Speeltuin Rondom de Maredijk in Leiden bestond in juli jl. 65 jaar. Wethouder Roos van Gelderen
hield daarbij een toespraak waarin ze wees op
de “fameuze NUSO speelbus” en ondersteuning van speeltuinen door de NUSO. Zie:
http://www.speeltuinenleiden.nl/leeshoek/Speech%20Roos%20van%20Gelderen.pdf
Nog even en de NUSO-bus trekt weer het land in met aantrekkelijk sporten spelmateriaal. Heeft uw vereniging de bus al geboekt? Wie zijn nu de
mannen die de bus rijden, wat maken ze mee tijdens hun bezoeken aan
speeltuinen en hoe zetten ze zich behalve voor ons nog meer in voor de
samenleving? U leest het binnenkort in het magazine Speelmail.
Aanvragen van de bus kan via info@nuso.nl

Nieuwe NUSO-site ook voor tablet en smartphone
Bij het ontwerp van de nieuwe NUSO-website, die binnenkort online gaat, is rekening gehouden
met weergave op een desktop/laptop, tablet en smartphone, aangezien momenteel meer dan de
helft van de mensen internet via deze apparaten. Bepaalde informatie staat achter een ledenlogin.
Een van de voordelen voor NUSO-leden is namelijk dat ze achtergronddocumenten over
uiteenlopende onderwerpen kunnen downloaden. Hierbij kunt u onder andere denken aan PDF’s
over het onderhoud van speeltoestellen, stappenplan voor een speeltuinontwerp.

Kunstproject Pottenkijkers: een kunstwerk maken in de wijk
Horloges, sleutels, speelgoed, persoonlijke boodschappen op briefjes en
zelfgemaakte knutselwerkjes zijn allemaal onderdeel van het kunstproject
Pottenkijkers. Onder leiding van kunstenaars Esther Derkx en Merel
Maissan gaan kinderen en wijkbewoners aan de slag met het maken van
Spoenks om een woonwijk of speeltuin te verfraaien met een kunstwerk
op tegels.

Kijk voor meer informatie in het magazine Speelmail van april en de blog: pottenkijkers.com

Met NLdoet krijg je het voor elkaar!
Een grote klus klaren? De vereniging promoten, of nieuwe vrijwilligers werven? Het kan allemaal
tijdens NLdoet, de landelijke vrijwilligersactie op 11 en 12 maart 2016. Zet uw klussen op de
nldoet.nl.
Overwegen jullie om deel te nemen maar weet je niet precies hoe? Voor tien veelvoorkomende
klussen zijn draaiboeken ontwikkeld. Meer informatie: nldoet.nl

Buitenspeeldag 8 juni
De Jantje Beton Buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op woensdag 8 juni
a.s.. Een ideaal moment weer om extra aandacht te vragen in de buurt
voor het belang van buitenspelen. De Buitenspeeldag ondervangt ook de
landelijke speeltuindag. Verenigingen die willen deelnemen aan de
Buitenspeeldag kunnen dat doen vanaf april a.s.

Volg ons op Facebook en Twitter

De facebookpagina van de NUSO wordt door steeds meer bezoekers bezocht. Volg ons via:
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