Wij zijn verhuisd!
Jantje Beton/NUSO is per 1 september verhuisd naar de Arthur van Schendelstraat 550 in
Utrecht. Samen met andere bewuste bedrijven/organisaties zijn wij gevestigd in een dependance
van het voormalige stadskantoor. Met als thema ‘Caring = Sharing’ kiezen we ervoor in een wat
kleinere behuizing te gaan zitten en gezamenlijke voorzieningen zoveel mogelijk te delen. Op
deze manier willen wij een bijdrage leveren aan verantwoord ondernemen. Wij hopen op deze
nieuwe plek nog meer inspiratie te krijgen om alle kinderen in Nederland meer buiten te laten
spelen. Want spelen is niet alleen leuk maar ook super gezond!

Speelmail
De nieuwe Speelmail is uit! Vol met inspiratie, informatie en mooie
verhalen om u als lid op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen
rondom spelen, speelruimte en speeltuinen in Nederland. In deze editie
van de Speelmail leest u onder andere hoe u uw speeltuin winterklaar
kunt maken, wat u zelf kunt doen voor een rookvrije speeltuin, over het
inzetten van crowdfunding en over een ‘marktplaats’ voor
speeltoestellen. Veel leesplezier!

Zomeractiviteiten
In de nieuwsbrief van juli stelden wij de vraag welke zomeractiviteiten er allemaal georganiseerd
werden deze zomer. Hierop kwamen veel leuke reacties binnen. Bedankt daarvoor! Speeltuin
Kralingseveer in Rotterdam organiseerde tijdens de Zomerweek activiteiten zoals een graffiti
workshop, ponyrijden en knutselmiddagen. In Speeltuinvereniging Speelvreugd in Waarder was
een Huttenbouw-week waar kinderen een week lang de mooiste hutten bouwden. En in
Kinderdorp Bennekom was er een week lang speelplezier tijdens de vakantiespeelweek. De
kinderen hebben deze zomer dus lekker kunnen spelen in de speeltuinen!

Voor in de agenda
Maandag 12 september:
Dinsdag 13 september:
Dinsdag 11 oktober:
Zaterdag 15 oktober:
Dinsdag 1 november:
Zaterdag 12 november:

Regiobijeenkomst Dordrecht
Regiobijeenkomst Leiden
Regiobijeenkomst Zeeland
Regiobijeenkomst Winterswijk
Regiobijeenkomst Leeuwarden
Algemene Ledenvergadering (meer info volgt)

De data van de regiobijeenkomsten in Purmerend, Hilversum en Helmond volgen nog. Houd
hiervoor onze website in de gaten: Regiobijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden doordeweeks plaats in de avonduren en op zaterdagen in de ochtend.
Aanmelden? Stuur dan een mail naar Léon Kloos

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