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Van de 'oude' voorzitter
Het jaar 2004 zit er bijna op. Het is een
bewogen jaar geweest in het NUSOwereldje. Door onder andere het stopzetten van de subsidie voor de landelijke
NUSO. Toch is er dankzij de inzet en
inventiviteit van een aantal mensen een
doorstart gerealiseerd.
Helaas heeft de Provincie Drenthe besloten de subsidie voor het speeltuinwerk te
beëindigen. Dit betekent het einde voor
het steunpunt in het kader van NUSONoord. Voor Ciska Vriesema en Karin
Meppelink betekent dat ook het einde van
hun werkzaamheden.
Voor wat NUSO-Noord betreft is het
bestuurlijk zo langzamerhand allemaal op
orde. In dit nummer van de Nieuwsbrief
zal de samenstelling van het bestuur te
vinden zijn.
Voor mij persoonlijk komt er ook een
einde aan mijn activiteiten. Zo'n 5 jaar
geleden werd ik gevraagd mee te willen

doen aan de opbouw van bestuurlijk
NUSO-Noord. Dit heb ik met veel plezier
gedaan. Nu het bestuurlijke traject
afgerond is; er is een regio reglement en
NUSO-Noord is vertegenwoordigd in de
Algemene Raad van de landelijke NUSO,
vind ik dat mijn missie is voltooid.
Met vertrouwen dat de mensen van het
bestuur zich volledig zullen inzetten voor
het belangrijke werk van de vrijwilligers in
het Speeltuinwerk stop ik ermee en draag
de voorzittershamer over aan Erwin van
Weerden uit Drachten.
Ik dank iedereen met wie ik in deze
periode heb samengewerkt dan ook heel
hartelijk en hoop dat men kans ziet NUSONoord een lang leven te geven. Ik wens u
een gezegende en feestelijke Kersttijd toe
en voor het komende jaar alle succes in
goede gezondheid.
Roelof Mantingh

FR

Van de nieuwe voorzitter
U heeft kunnen lezen dat Roelof Mantingh
na vele jaren afscheid heeft genomen als
voorzitter van NUSO-Noord en dit houdt
dan in dat er natuurlijk ook een nieuwe
voorzitter is. Dat ben ik geworden, Erwin
van Weerden. In de volgende uitgave zal ik
wel iets over mijzelf vertellen, maar op
dit moment wil ik eerst nog eens Roelof
Mantingh bedanken voor zijn inzet in de
afgelopen jaren, waarbij hij onder andere
betrokken is geweest bij het ontstaan van
NUSO-Noord.

Ciska Vriesema en Karin Meppelink. Deze
beide dames zijn bij de NUSO in dienst
voor het project Speeltuinwerk Drenthe en
als zodanig hebben ze meer dan genoeg
hun steentje bijgedragen aan de ontwikkeling en gang van zaken bij NUSO-Noord.
Ook Ciska en Karin willen we bedanken
voor hun inzet in de afgelopen jaren! De
relaties in Drenthe zullen dan ook als
gevolg van dit alles nog een aparte brief
aantreffen bij deze 'Speelse Zaken' met
uitgebreidere informatie.

Het afscheid van Roelof is niet de enige
verandering op dit moment bij NUSONoord. Het is nu ook definitief bekend dat
de provincie Drenthe de bestaande subsidie aan NUSO (Noord) niet voortzet. Dit
houdt voor NUSO-Noord en Speeltuinwerk
Drenthe veel veranderingen in. Om maar
direct met het laatste te beginnen, zoals
het er nu naar uit ziet zullen we helaas
dus ook afscheid moeten gaan nemen van

Daar we nu ook onze huidige locatie bij
STAMM in Assen dienen te gaan verlaten
zal het postadres van NUSO-Noord wederom een verandering ondergaan en dit
wordt nu:
NUSO-Noord, p/a: De Zonnereep,
Zonnedauwstraat 14, 9404 JR Assen.

Wij wensen u allemaal een goed 2005!

Uw allen een speels 2005 toegewenst,
Erwin van Weerden

In de vorige 'Speelse Zaken' schreven we
nog dat de voorbereidende activiteiten
hiervoor tot stilstand waren gekomen en
dat we dachten dat een reactie van de
provinciale staten van Friesland op ons
bezwaarschrift wel enige maanden op zich
zou laten wachten. Nu kunnen we gelukkig
melden dat we inmiddels wel een positief
besluit hebben ontvangen op ons subsidieverzoek. In januari 2005 zal er een brief
komen met nadere informatie. In de brief
zullen we ook een uitgebreide uitleg geven
over onze doelstelling, welke grotendeels
gebaseerd is op de bevindingen in het
rapport 'Er speelt van alles in Fryslân'. Ook
zal er in deze brief een uitnodiging staan
voor een eerste bijeenkomst, welke we op
twee of drie plaatsen willen gaan organiseren in de periode eind februari en maart.
Deze brief zullen we verzenden naar alle,
bij ons, bekende adressen in Friesland.

Het speeltuinwerk staat weer op de provinciale welzijnsagenda 2005 - 2008. De
provincie Groningen geeft het speeltuinwerk prioriteit en kiest er samen met
gemeenten voor om het speeltuinwerk te
ondersteunen. CMO Groningen voert ook
de komende jaren deze provinciale taak
uit in het kader van het speerpunt
Vrijwilligerswerk.
Onder de noemer Speeltuinwerk en Speelruimtebeleid zullen de werkzaamheden
worden voortgezet. Dit met als doel het
realiseren van ondersteuningsstructuren
voor 'buiten spelen' en kwaliteitsverbetering van speelvoorzieningen.

We zullen hiervoor in eerste instantie
gebruik maken van de adresbestanden van
de landelijk NUSO en NUSO-Noord.
Als deze 'Speelse Zaken' niet rechtstreeks
bij u bezorgd is en u wilt wel graag de
brief in januari zelf ontvangen, stuur ons
dan even uw adresgegevens. Dit kan bij
voorkeur via de mail naar
erwin.van.weerden@tiscali.nl
of anders naar: Speeltuinwerk Friesland,
Postbus 665, 9200 AR Drachten.

Rectificatie
In onze vorige nieuwsbrief is een fout
geslopen. Er staat: 'de Provincie Drenthe
beëindigd per 1 januari 2005 een structurele subsidie'. Dit moet zijn: '….een
nieuwe projectsubsidie wordt niet
toegekend'. Ons excuus hiervoor.

Tevens zijn wij ook nog op zoek naar
geschikte locaties bij buurt- of speeltuinen in de provincie (buiten de omgeving
van Smallingerland) al waar we de informatiebijeenkomsten kunnen houden. Ook
hiervoor graag de aanmeldingen naar de
bovenstaande adressen.

2004
CMO Groningen heeft het afgelopen jaar
advies, ondersteuning en voorlichting
gegeven en organiseerde cursussen zoals
'Veiligheid in de praktijk' en het Symposium 'het spel en de knikkers'. Zij sluit de
periode 2002-2004 af met verzending van
aanvullingen ten behoeve van de map
informatiebladen Speelruimte. In januari
is de website 'speeltuinwerkgroningen.nl'
operationeel.
CMO Groningen hoopt u het komende jaar
weer van dienst te kunnen zijn.
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U heeft reeds uitvoerig gelezen over de
sluiting van het kantoor in Drenthe dus
daar gaan we op deze plaats niets meer
over schrijven. Zelf kijken we terug op 4,5
jaar waarin we heel veel gesprekken hebben gevoerd en bijeenkomsten hebben
georganiseerd. De belangrijkste conclusie
voor ons is dat we gemerkt hebben dat
zowel de vrijwilliger als de gemeente,
bewuster is geworden van het belang van
buitenspelen voor kinderen. Hoewel we

veel meer hadden kunnen en willen doen,
vinden we dat op zich een mooi resultaat.
Hartelijk dank voor de prettige samenwerking en de steun die we in heel Drenthe
hebben ontvangen de afgelopen periode.
Wie weet treffen we elkaar nog eens. Wij
wensen u veel speelse momenten in 2005!
Karin Meppelink (secretaresse) en
Ciska Vriesema (consulent)

Tekst Letitia Moi Thuk Shung , Erwin van
Weerden en Ciska Vriesema
Eindredactie Ciska Vriesema
Vormgeving KragtVorm, Groningen

Het bestuur NUSO Noord bestaat uit:
Erwin van Weerden (voorzitter)
Nel Kuindersma (secretaris)
Harm Kootstra (penningmeester)
Lucy Briggeman
Gerard Smit

