Met Speeltuinwerk Limburg naar speelpark Klein Zwitserland
Speeltuinwerk Limburg nodigt NUSO-leden uit het middagdeel van hun
jaarlijkse uitje bij te wonen. “We gaan 4 oktober a.s. op stap met onze
leden. In het middagprogramma - vanaf 13.00 uur - willen we graag
speeltuinen die geen lid zijn, welkom heten. Onze contacten via NUSO
of social media maakt dat we jullie nu ook wel eens in het echt de hand
willen schudden!
Voor 20 euro mag je rekenen op een heerlijke lunch en versnaperingen,
een middagprogramma waarin we spreken over spelen en spelvisie en
samen de grootste natuurspeeltuin van Limburg, speelpark Klein
Zwitserland bekijken”, aldus Speeltuinwerk Limburg.
Meer informatie: speeltuinwerklimburg.nl en skz.nl

Uitnodiging “opening” Serviceteam Zuid
Bij speeltuin Zuiderkwartier in Leiden vindt donderdag 9 oktober a.s. om 12.00 uur de officiële
“opening” plaats van Serviceteam Zuid. Wethouder Roos van Gelderen onthult om 12.30 uur het
bord met de samenwerkingspartners van het Serviceteam, onder wie de NUSO, dat tevens op
feestelijke wijze hun materiaal, geregeld door Leon Kloos van de Leidse Bond van
Speeltuinverenigingen en door de NUSO verzorgde kleding in gebruik neemt.
Meer informatie: nuso.nl

Definitief besluit over samenwerking NUSO met Jantje Beton
De NUSO-leden nemen 20 september a.s. een definitief besluit over
de samenwerking met Jantje Beton. Dat gebeurt tijdens een
ledenvergadering bij speeltuin Soesterkwartier in Amersfoort.
De agenda en vergaderstukken zijn in te zien op het leden-gedeelte
van nuso.nl. Een wachtwoord kun u aanvragen via info@nuso.nl

Basiscertificaat Controle Speeltoestellen
Speeltoestellen moeten in verband met vandalisme, gebruik en weersomstandigheden
regelmatig op gebreken worden geïnspecteerd en gecontroleerd. Het is belangrijk dat
beheerders van speelplekken of andere betrokkenen de toestellen regelmatig nalopen.
Voor het uitvoeren van vakkundige controles heeft Stichting Veilig Spelen certificaten voor de
verschillende inspectieniveaus geïntroduceerd:



SVS Inspecteur Spelen-Basis
SVS Inspecteur Spelen-1 ster



SVS Inspecteur Spelen-2 ster

Meer informatie: nuso.nl

Dag van de Openbare Ruimte

Het is al mogelijk om te registreren voor de Dag van de Openbare Ruimte
op 8 en 9 oktober a.s. in Houten: dagvandeopenbareruimte.nl

Korting NUSO-leden op boekje Natuurspelen!
Natuurspelen! is een boekje vol natuurspelen en –activiteiten van Jong
Nederland om het spelen in en met de natuur te bevorderen.
Natuurspelen! kost € 12,50 (excl. verzend- en handelingskosten).
NUSO-leden kunnen het boekje tot eind september a.s. bestellen met
dertig procent korting.
Vul de kortingscode ‘Nuso’ in bij het opmerkingenveld in de webwinkel
van www.jongnederland.nl

NUSO op Facebook en Twitter
Volg het allerlaatste en leukste speeltuinnieuws via Facebook en Twitter:
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