Neem ook deel aan de landelijke speeltuindag
Een aantal speeltuinen heeft zich reeds aangemeld voor de
landelijke NUSO-speeltuindag op zaterdag 15 juni a.s. Uit de
reacties van de deelnemende verenigingen aan de
speeltuindag van vorig jaar wil men ook nu de economische
crisis aangrijpen
om het speeltuinwerk extra onder de aandacht te brengen.
Deelnemers ontvangen een pakket met promotiemateriaal.
Meer informatie: www.nuso.nl
Aanmelden kan bij Cees Kramer: c.kramer@nuso.nl

Bekende Nederlanders in speeltuin?
Welke speeltuinen krijgen regelmatig bekende Nederlanders met hun kinderen op bezoek.
Voor een artikel in een van onze uitgaven horen we daar graag over: c.kramer@nuso.nl

Laatste maanden Samen Spelenproject
Het Samen Spelenproject, dat 25 speeltuinen extra aanpast voor kinderen met
een handicap, loopt eind juni af. Een drukke tijd voor De Speeltuinbende dus
die de komende maanden veel te heropenen speeltuinen gaat testen op betere
toegankelijkheid.
Kijk voor meer informatie bij Speeltuin Kindervreugd in Bleskensgraaf.

Filmmateriaal met koningin tijdens NUSO-feest in Linnaeushof
Recreatiepark Linnaeushof in Bennebroek viert dit jaar het
vijftigjarig bestaan. Dat gebeurt onder andere met een
tentoonstelling die de geschiedenis in beeld brengt. Men
zoekt hiervoor filmmateriaal waarop de koningin is te zien
tijdens het NUSO jubileumfeest in 2006 in Linnaeushof. Wie
bruikbaar filmmateriaal levert wordt als VIP uitgenodigd
tijdens de feestdag van het recreatiepark in juni a.s. Reacties
graag naar Wil Franse, marketing&communicatie
Linnaeushof, 0235847624 wfranse@linnaeushof.nl.
Voor meer informatie: www.linnaeushof.nl

NLdoet ook in uw speeltuin?

Speeltuin Stadspolders in Dordrecht is een van de deelnemers aan NLdoet op
15 en 16 maart a.s. Deze actie van het Oranje Fonds zet vrijwillige inzet in de
spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen
te steken. Stadspolders houdt een koffietafel voor jong en oud, laat kinderen
met een kunstenaar een muurschildering maken. Verder wordt het zwerfafval
in de buurt opgeruimd en pakt men diverse klussen in de speeltuin aan.
Meer informatie: www.nldoet.nl

Regiobijeenkomsten
Alle NUSO-leden kunnen meepraten over onze toekomstplannen tijdens diverse
regiobijeenkomsten die verspreid over het land plaatsvinden.
30 januari - speeltuin Anreperstraat (De Zonnereep) Zonnedauwstraat 14 in Assen;
6 februari - speeltuin Wipstrikkwartier, Trompstraaat 10 in Zwolle;
13 februari - speeltuin Dieren, Rode Kruislaan 1 in Dieren;
27 februari - speeltuin Erfgooierskwartier, Erfgooiersstraat 92a in Hilversum en
6 maart - speeltuin Ons Kinderbelang, Munnikenweg 88, in Alkmaar.
Aanvang alle keren 19.00 uur, einde rond 20.45 uur.
De NUSO wil graag met u van gedachten wisselen over de NUSO-koers 2013 – 2015, de
meerjarenbegroting en de uitkomst van de ledenenquête. De documenten voor de
regiobijeenkomsten staan op het ledendeel van www.nuso.nl onder regiobijeenkomsten 2013,
nadat u bent ingelogd onder ledeninformatie. Deelnemers aan de regiobijeenkomsten sturen we
desgewenst een printversie toe. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons bureau:
0302544880.
Opgeven voor de bijeenkomsten kan via info@nuso.nl

Speeltoestellen Aldo van Eyck naar Rijksmuseumtuinen
In de tuinen van het Rijksmuseum in Amsterdam staan vanaf
dit voorjaar zeven authentieke speeltoestellen tentoongesteld
van architect Aldo van Eyck. De attributen verhuisden
november vorig jaar vanuit het Amsterdamse stadsdeel
Nieuw-West naar het Rijksmuseum. In Nieuw-West blijft een
volledig ingerichte speelplaats van Aldo van Eyck als
cultuurhistorisch monument bewaard.
Meer informatie: www.vaneesterenmuseum.nl

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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