Rookvrije speeltuin
Is uw speeltuin rookvrij? Een rookvrije speeltuin is belangrijk om gezond en
veilig te kunnen spelen. Iedereen wil dat kinderen spelen in een gezonde en
veilige omgeving. Daar hoort ook een rookvrije speeltuin bij. Geen gevaar van
brandwonden of kinderen die peuken oppakken en in hun mond stoppen.
Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan
roken.
Het Longfonds ontwikkelde een handig stappenplan. Daarmee kunt u zelf aan
de slag voor een rookvrije speeltuin. Meer informatie vindt u op: longfonds.nl
Verenigingen kunnen via NUSO ondersteuning krijgen bij het rookvrij maken van hun speeltuin.
Interesse? Neem dan contact met ons op via info@nuso.nl of 030 – 25 44 880.

Zomeractiviteiten
Het weer werkt nog niet echt mee, maar als de zon schijnt is het tijd om de zomer te vieren met
leuke activiteiten in de speeltuin! Wat organiseert u voor de kinderen dit jaar? Een
huttenbouwkamp, een kampeernacht of een spannende speurtocht? We vinden het leuk om te
horen wat er allemaal georganiseerd wordt! Mail het naar: p.schaeffer@jantjebeton.nl

Boek de NUSO-bus
De NUSO-bus trekt weer door het land. Boek hem nu! Speciaal
voor onze NUSO-leden 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
De mannen van de bus komen graag langs!

Bezoek de regiobijeenkomsten voor speeltuinen
Kennis uitwisselen, elkaar ontmoeten en leren van andere speeltuinen. Dit staat centraal bij de
regiobijeenkomsten door en voor de NUSO-leden. Wil je ook aansluiten of in jouw regio met
andere speeltuinen samenkomen? Stuur dan een e-mail naar Léon Kloos: l.kloos@nuso.nl
In het najaar zijn er bijeenkomsten in onder andere Hilversum, Leiden, Terneuzen, Purmerend,
Raalte en Helmond. Houd voor het volledige programma onze website in de gaten: nuso.nl

Feestje?
Heeft uw speeltuin binnenkort iets te vieren? Een vrijwilliger of bestuurslid die
zich al 12,5 jaar inzet? Een opening of jubileum? De NUSO waardeert
vrijwilligers die zich lang inzetten voor hun speeltuin met een prachtige NUSOspeld. En ook organisaties die een opening of een jubileum vieren krijgen een
geschenk.
Kijk voor de voorwaarden op de NUSO website

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) beschikken van
de voorzitter, secretaris en penningmeester van uw vereniging. Doorgeven graag aan
info@nuso.nl
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