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Veel deelnemers landelijke speeltuindag
Een groot aantal verenigingen heeft zich opgegeven als
deelnemer aan de landelijke speeltuindag 16 juni a.s.. Op
www.nuso.nl staat onder banner speeltuindag een
voorbeeldpersbericht. Binnenkort worden de pakketten met
promotiemateriaal verstuurd. Meer weten: c.kramer@nuso.nl

Jullie filmpje op NUSO-site
Een leuk filmpje van een speeltuinactiviteit? Bijvoorbeeld van een heropening,
jubileumviering of vrijwilligersfeest. De NUSO heeft nu ook haar eigen youtube
kanaal, www.youtube.com/user/NUSOVIDEO. NUSO-leden kunnen een
videobestand (avi, mpg, wmv of mov) sturen naar c.kramer@nuso.nl waarna wij het
plaatsen. Beschik je over een eigen youtube kanaal, geef ons de link door van het
filmpje en wij zullen hier naar verwijzen.

Congres Opgroeien als samenspel
In het congrescentrum in Den Bosch vindt 14 juni a.s. het interactieve congres van
de ZonMw-programma's Vrijwillige Inzet voor en door jeugd en gezin en Diversiteit
in het Jeugdbeleid plaats. De toegang is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij afmelding
na donderdag 7 juni 2012 bedragen de annuleringskosten €50,-. Meer
weten. www.zonmw.nl/jeugd

VeiligheidNL
Consument en Veiligheid bestaat niet meer en gaat verder als VeiligheidNL. De
organisatie zegt zich zich hard te blijven maken voor veiligheidsproblemen die de
meeste en meest ernstige letsels veroorzaken. Zie www.veiligheid.nl

"Buitenspelen loont"
Tijdens het seminar ‘Buitenspelen loont!’ van Branchevereniging
SPELEN, TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen op 14 juni a.s. in Leiden staat de economische en
sociale waarde van spelen centraal. Zie www.waardevanspelen.nl

www.allesoverspelen.nl
Welk bodemmateriaal moet er onder mijn schommel? Mag ik een speeltoestel zelf
verplaatsen? Wie is er aansprakelijk bij een ongeval? Mag ik zelf mijn toestellen
inspecteren en hoe vaak moet dat? De site www.allesoverspelen.nl , opgezet door
de NUSO en VeiligheidNL bestaat al geruime tijd maar is nog altijd actueel

Groen Speelplezier
Groen speelplezier is een nieuwe NUSO-uitgave vol speelse
activiteiten voor in, om en met natuur in de speeltuin. Ze zijn
makkelijk uit te voeren en vragen weinig voorbereiding of
hulpmiddelen. NUSO-leden kunnen het boek in print gratis
aanvragen via info@nuso.nl of downloaden
http://www.nuso.nl/images/stories/pdf/groen_speelplezier.pdf

Speeltuinbende opent nieuwe speeltuinen
Speeltuin 't Kreil in Winterswijk, De Roetsj in Sittard en De Steense Gemeente in
Miliingen aan de Rijn werden niet alleen volledig vernieuwd, maar daarbij ook
aangepast voor kinderen met een beperking. De Speeltuinbende was natuurlijk bij
de opening van beide speeltuinen present. Zie www.speeltuinbende.nl

Schipholfonds richt zich op bewegen
Het Schipholfonds heeft enkele nieuwe criteria voor het aanvragen van donaties.
Duurzaamheid en beweging zijn daar de belangrijkste van.Voor alle
donatieaanvragen geldt dat de aanvrager statutair binnen het werkgebied van het
Schipholfonds gevestigd moet zijn en de projecten daarbinnen moeten
plaatsvinden.
www.schiphol.nl/InDeSamenleving/Sponsoring/Schipholfonds/CriteriaAanvraag.htm

Week van de opvoeding
Van 1 tot en met 7 oktober a.s. vindt de Week van de Opvoeding 2012
plaats. Iedereen kan hier aan deelnemen door zelf een activiteit te organiseren:
ouders, verzorgers, kinderen of jongeren. Maar ook professionals of vrijwilligers die
werkzaam zijn op scholen, in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen en speeltuinen.
Zie www.weekvandeopvoeding.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: info@nuso.nl
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