NUSO ondertekent pamflet “Ieder kind heeft recht op natuur"
Kinderen moeten voor hun welzijn en gezondheid weer in contact
worden gebracht met de natuur. Dat zeggen ruim vijftig
(natuur)organisaties, onder wie de NUSO, in het pamflet “Ieder kind
heeft recht op natuur”.
Ze vragen de overheid om het recht van kinderen op natuur
in wetgeving en beleid te veranderen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vaak in de natuur komen meer bewegen, beter motorisch
ontwikkeld zijn, sneller herstellen van stress, zich beter kunnen concentreren, betere
schoolprestaties leveren en fantasierijker en constructiever spelen.
Meer informatie: www.nuso.nl

Burendag Oranje Fonds 21 september a.s.
Talloze speeltuinverenigingen nemen 21 september a.s weer deel
aan de Burendag van het Het Oranje Fonds. Voor
buurtorganisaties, zoals speeltuinen, is het dit jaar weer
mogelijk een Burendagaanvraag (tot € 500,=) in te dienen bij het
Oranje Fonds. “Zo helpen we om overal in Nederland buurten
socialer te maken en mensen met elkaar in contact te brengen”, aldus het fonds.
Meer weten: www.burendag.nl

Ervaring met geluidswering?
Welke speeltuinen hebben er ervaring met een geluidswering om klagende buren over spelende
jeugd te voorkomen? Laat het weten aan: info@nuso.nl

Tentoonstelling Oranje Fonds Kroonappels het land in
De tentoonstelling over de Oranje Fonds Kroonappels trekt een jaar
lang door het land. Het Oranje Fonds presenteert daarin niet alleen
de drie winnaars, maar ook de filmpjes van 57 andere sterke
finalisten, onder wie de bij de NUSO-aangesloten verenigingen Bouwgein en Molenaarsgraaf.
Meer informatie: www.kroonappels.nl

Vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van
openbare ruimte

In de Expo in Houten vindt 9 en 10 oktober a.s. voor de tiende keer de Dag van de
Openbare Ruimte plaats. “Wat tien jaar geleden begon als een bescheiden, maar destijds ook
al doelgerichte en sfeervolle beurs, staat inmiddels bekend als de grootste Nederlandse vakbeurs
voor openbare ruimte”, aldus de organisatoren. Inschrijven is mogelijk op www.openbareruimte.nl

Roken in de speeltuin
Bij een aantal speeltuinen is het al vanzelfsprekend dat er ook buiten
niet wordt gerookt. Maar dat gebeurt nog niet overal. Voor een artikel in
ons NUSO-magazine Speelmail zijn we op zoek naar ervaringen van
verenigingen over het roken, buiten in de speeltuin. Als er nog wordt
gerookt, wat is bijvoorbeeld dan de afspraak? Niet in de buurt van
kinderen of verderop in de speeltuin? We horen het graag. Reacties
naar: c.kramer@nuso.nl

Handboek Speeltuinwerk uitgebreid
Het Handboek Speeltuinwerk op het ledendeel van de NUSO-site - www.nuso.nl - is uitgebreid
met diverse folders met praktische informatie, zoals over social mediagebruik, aanschaf van
AED, gezond eten in speeltuin, games in de speeltuin en schoolreisjes.
Nog geen inlog voor het NUSO ledendeel? Vraag het aan via info@nuso.nl

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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