Ledenkorting op cursus Inspecteur Basis Veiligheid
Lidmaatschap van Jantje Beton/NUSO levert een korting van 25 procent op op de cursus Inspecteur
Basis Veiligheid van Speelgelegenheden die we in oktober a.s. in Alkmaar, Oss en Rijssen
aanbieden. Meer informatie: www.nuso.nl Download brochure

Dag van de openbare ruimte
In de Expo in Houten vindt 7 en 8 oktober a.s. de Dag van de Openbare
Ruimte plaats. Meer dan 400 exposanten informeren de bezoekers onder
andere over innovaties op het gebied van spelen. Meer informatie: Dag van
de openbare ruimte

Boeken lenen in speeltuingebouw?
Een speeltuinorganisatie wil graag weten of er in het land voorbeelden zijn van een uitleenfunctie van
de openbare bibliotheek in een speeltuingebouw.
Reacties naar: c.kramer@jantjebeton.nl

Spelen over de grens
Russische, Arabische en orthodoxe kinderen laten in HariShonim Park in
Migdal Haemek in Israel zien dat spelen je, ongeacht je afkomst, bij
elkaar brengt. De gemeente legde daar onlangs een fraai speelterrein
aan voor de talrijke jeugd die er ook ´s avonds kan spelen, want er is
verlichting.
Ook foto van spelen in een ander land? Stuur ze op naar
c.kramer@jantjebeton.nl. De foto's zijn te zien op www.nuso.nl

Het belang van eerstehulpverlening

"Pas geleden had ik een meisje dat op een speelhuisje klom en er vanaf viel. Ze brak daarbij haar
bovenarm. Dan moet je wel weten wat je doet”, aldus bestuurslid Jan van der Beek van speeltuin
Schateiland in Lelystad. Hij vindt dat iedere vrijwilliger, die toezicht houdt in een speeltuin, minimaal het
certificaat Eerste Hulp aan Kinderen moet hebben. Het Oranje Kruis begon op 31 augustus jl. een
campagne over het belang van eerstehulpverlening.
Meer informatie: jemoethetwelechtkunnen.nl

Volg ons op Facebook en Twitter
De facebookpagina van de NUSO wordt door steeds meer bezoekers bezocht. Volg ons via:

Algemene Ledenvergadering
De nieuwe Algemene Ledenvergadering van de NUSO vindt zaterdag 14 november a.s. plaats bij
speeltuin Soesterkwartier in Amersfoort. Meer informatie volgt. info@nuso.nl

