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NUSO-jubileumfeest in Linnaeushof
Het tachtigjarig bestaan van de NUSO vindt zaterdag 10 september a.s.
plaats in Linnaeushof in Bennebroek. Kost een entreekaartje voor
Linnaeushof € 11,- p.p. (normaal tarief). De NUSO biedt het haar leden
deze dag aan voor slechts € 7,50 p.p. Ook het parkeren van de auto kost
minder dan de € 5,- namelijk € 3,-. Opgeven kan door het opsturen van de
gegevens op: http://www.nuso.nl/images/stories/pdf/nusoantwoordkaart-jubileumfeest-80jaar.pdf naar info@nuso.nl. U kunt uw vereniging alleen vooraf
aanmelden. Op de foto de groep Beithar die tijdens het feest zal optreden.

Drukke tijden voor Speeltuinbende
De Speeltuinbende, een groep kinderen met en zonder handicap die speeltuinen test op
(on)toegankelijkheid heeft het druk. De komende tijd staan onder andere bezoeken aan
Bleskensgraaf, Beverwijk, Eindhoven, Hengelo en Drachten op het programma. Het
televisieprogramma Ochtendspits van 12 mei jl besteedde aandacht aan het bezoek van De
Speeltuinbende aan speeltuin Reyeroord, een dag eerder: zie vanaf 5.50 m.
http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1101711

Eigen nieuwsbrief Speeltuinbende
De Speeltuinbende heeft sinds kort een eigen nieuwsbrief: http://www.nsgk.nl/overons/publicaties-jaarverslagen/nieuwe-pagina-119/Nieuwsbrief%20Speeltuinbende

"Spelen op eigen risico"
Is het wettelijk toegestaan en wat is de juridische waarde van een bordje in de speeltuin met "spelen
op eigen risico" , "betreden op eigen risico" of "geen toegang onder de vier jaar zonder begeleiding"op
te hangen? Leden willen ook weten of ouders „per definitie‟ verantwoordelijk zijn voor hun kinderen?
Of toch ook de eigenaar (bestuur) van de speeltuin? Volgens NUSO-jurist Alex Emmerig hebben
bordjes met “Spelen op eigen risico” of “Betreden op eigen risico” nauwelijks een verminderend effect
op de aansprakelijkheid. Meer hierover in het NUSO-magazine Speelmail van juni a.s.

Goed beheer van speeltoestellen. Hoe voldoe je aan de wet?

Goed beheer zorgt ervoor dat een veilig speeltoestel veilig blijft. Dit houdt in:
dat er een beheersplan is, dat de toestellen volgens dit plan regelmatig worden
gecontroleerd en onderhouden en dat u deze activiteiten bijhoudt in een
logboek. In het NUSO-magazine Speelmail van juni a.s. zit een folder met
stappen om speeltoestellen makkelijk en goed te beheren en aantoonbaar te
maken dat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Landelijke speeltuindag: aanmelden kan nog net
Verenigingen kunnen zich nog aanmelden voor de landelijke speeltuindag zaterdag 18 juni a.s. , een
ideaal moment om iedereen kennis te laten maken met het grote belang van uw speeltuinvereniging.
Deelnemers ontvangen van de NUSO weer een pakketje met promotiemateriaal. Opgeven bij
c.kramer@nuso.nl

Kaartje voor Karel!!!!!
Karel Bruineberg, chauffeur van de NUSO-bus, herstelt momenteel van een zware operatie. Hij zegt
het contact met de verenigingen erg te missen. Wie hem een kaartje wil sturen kan dat doen via het
NUSO-kantoor, Koningslaan 101, 3583 GS in Utrecht.

Vrijwilligers gevraagd voor NUSO-bus
De NUSO-bus trekt weer het land in met het aantrekkelijke aanbod aan sport- en spelmateriaal. Het
aantal vrijwilligers dat de bij ons aangesloten speeltuinen in alle delen van het land bezoekt willen we
graag vergroten. Dat heeft ook te maken met de verzoeken die we ontvangen om de bus op
activiteiten op zondag aan te vragen. Belangstelling? Laat het weten aan: c.kramer@nuso.nl

Speeltoestellen gevraagd
Een bewonersvereniging in de nieuwbouwwijk De Bongerd in Amsterdam-Noord is voor een tijdelijke
(openbare) speelplaats op zoek naar (tweedehands) speeltoestellen die nog goed en uitdagend zijn.
Ze hebben al schommels en klimtoestellen. Wie heeft er iets? Laat het dan weten aan Frank Brouwer,
tel.06-15048135 of f.brouwer@tele2.nl

Hulp nodig bij onderhoud van speeltuin?
Steeds meer verenigingen maken gebruik van jongeren met een verstandelijke beperking bij het
onderhoud en beheer van de speeltuin. Ze nemen veel werk uit handen en hebben zelf een nuttige
dagbesteding: Zie: www.aandeslaginspeeltuin.nl

Staat uw vereniging al op www.nuso.nl?

In het overzicht met speeltuinen op de NUSO-site www.nuso.nl staan al veel speeltuinen. Maar staat
uw vereniging er al bij? Zo, nee vraag dan een loginnaam en wachtwoord
aan bij: a.benschop@nuso.nl

