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Cursus Inspecteur Spelen: er is nog plek!
Op zaterdag 11 februari 2017 geeft Speelplan de Cursus Inspecteur Spelen Basis voor NUSO
leden. Er is nog plek, dus meld u snel aan. 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.
Kijk op onze website voor het volledige NUSO cursusaanbod.
Ledenprijs: € 75 p.p. (inclusief lunch)
Locatie: Speeltuin Kindervreugd Zeist
Aanvang: 09.00 uur tot uiterlijk 15.30 uur
Aanmelden: info@nuso.nl

Speeltuinen uit Overijssel winnen
€1.000 voor beste speeltuinidee
Drie speeltuinverenigingen uit Overijssel zijn de winnaars van
de prijsvraag: ‘Heb jij het beste speeltuinidee?’. Speeltuin
Blekkerhoek in Raalte, Vereniging Speeltuin Willem
Egbertstraat in Hasselt en Speeltuin Stoevenberg in
Genemuiden krijgen elk €1.000 om hun idee uit te voeren.
De prijsvraag is een initiatief van Sportservice Overijssel in
samenwerking met NUSO. Met de prijsvraag werden speeltuin
verenigingen uitgedaagd om na te denken over hun rol in de
omgeving. De ingediende plannen zijn beoordeeld door een
deskundige jury, onder leiding van Rob van Gaal, directeur
van Jantje Beton/NUSO. Bekijk hier de drie ideeën.

Meer speeltuinen collecteren voor
eigen clubkas én Jantje Beton
Dit jaar doen er 111 speeltuinverenigingen mee aan de Jantje
Beton Collecte. Vorig jaar waren dit er nog 82. Jantje Beton
steunt het verenigingsleven om extra geld op te halen voor de

clubkas. Want met de collecte is 50% van de opbrengst voor
uw eigen speeltuin! Zo komen we met elkaar in actie voor
meer buitenspelen. De Jantje Beton Collecte vindt dit jaar
plaats van 13 tot en met 25 februari. We wensen alle (nieuwe)
speeltuinen heel veel succes! Meer informatie over de collecte
vindt u op de website van Jantje Beton.

Boek onze vrolijke NUSO-bus!
De NUSO-bus staat weer in de startblokken. Wilt u deze
zomer ook verzekerd zijn van een middag sport- en
spelplezier? Boek dan snel de NUSO-bus. In deze vrolijke bus
met aanhanger zit onder andere een enorm luchtkussen,
skelters, een voetbalspel en Oud-Hollandse spelletjes. Veel
speelplezier voor jong en oud! Speciaal voor onze NUSOleden is er een goedkoop tarief. Voor slechts 75 euro komt de
bus ook bij jullie speeltuin voor een middag sport- en
spelplezier. Aanvragen van de bus kan via info@nuso.nl.
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