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Speeltuinbende gaat het land in
De Speeltuinbende, een groep kinderen met en zonder handicap, kwam
zaterdag 19 juni jl. voor het eerst in actie bij buurt- en speeltuinvereniging
Amsterdam Zuid. Daar werd het startsein gegeven voor de NSGK-campagne
Samen Spelen. Ook de NUSO is hierbij betrokken. NSGK voor het
gehandicapte kind wil in drie jaar 25 speeltuinen zo aanpassen dat kinderen
met en zonder handicap optimaal kunnen spelen in hun eigen woonomgeving.
De media gaven veel aandacht aan De Speeltuinbende, zoals RTVNH:

http://www.rtvnh.nl/player.php?stream=ItemTV&item=54866

Interactieve voetbalmuur in trek
De interactieve voetbalmuur van Yalp in de NUSO-bus is erg in trek bij de jeugd. Volgens
buschauffeur Karel Bruineberg wordt er heel veel gebruik van gemaakt. Niet zo verwonderlijk in deze
WK-tijd. Zie http://www.yalp.nl/gemeenten/interactieve-balmuur/
Landelijke speeltuindag weer een succes
De regen en de kou konden niet verhinderen dat de landelijke speeltuindag 19
juni jl. weer een groot succes werd. Bijna honderd speeltuinverenigingen in het
hele land hielden "open huis"", en kregen gemeentebestuurders over de vloer,
zoals burgemeester Aboutaleb bij een speeltuin in Rotterdam. Er waren talloze
activiteiten georganiseerd en bij veel verenigingen werd op een groot scherm
naar voetbal gekeken.

Speeltuinoudgedienden gevraagd
Het speeltuinwerk staat momenteel volop in de belangstelling. Plaatste De Volkskrant er begin juni
een paginagroot artikel over, het NPS-televisieprogramma Andere Tijden gaat een uitzending wijden
aan het speeltuinwerk. De NPS zoekt oudgedienden die kunnen vertellen over het verleden in hun
speeltuin. Verder willen ze in contact komen met verenigingen die door het Attractiebesluit in de
problemen zijn gekomen. Reacties graag naar c.kramer@nuso.nl

Wie heeft ervaring met bewijs van goed gedrag vrijwilligers?

Speeltuinvereniging 't Kwekkeltje in Rosmalen wil graag van andere verenigingen horen welke
ervaringen ze hebben met het bewijs van goed gedrag voor vrijwilligers. "Wat zijn de voor-en nadelen
om dit eventueel in te gaan voeren voor alle vrijwilligers?", vraagt men zich af. Reactie naar
c.kramer@nuso.nl

Kom ook naar de NUSO Ledendag in De Leemkuil
De NUSO Ledendag vindt 11 september aanstaande plaats in speeltuin De Leemkuil in Nijmegen en
het daarbij horende congres in het nabijgelegen wijkcentrum De Ark van Oost. Om het congres bij te
wonen mogen drie bestuursleden gratis naar binnen. Voor meerdere volwassenen en de kinderen van
uw vereniging hebben we weer een aantrekkelijke prijs voor het entree-speeltuinpakket, namelijk vier
euro per persoon. Het pakket bestaat uit entree, treinritje over het speelterrein, patat en ijs en voor de
kinderen ranja en snoep en voor de volwassenen koffie en koek. Aanmelden kan via info@nuso.nl
. Meer over De Leemkuil, www.deleemkuil.nl

Bij elkaar door de speeltuin
Wie heeft de liefde van zijn of haar leven ontmoet in de speeltuin? We hebben al enkele mensen
bereid gevonden om hier voor een artikel in ons blad Speelmail over te vertellen, maar we zoeken
nog meer mensen die samenwonen of zijn getrouwd na elkaar in de speeltuin te hebben leren
kennen. Reacties naar c.kramer@nuso.nl

