Speeltuinen dupe van bezuinigingen
Speeltuinen verdwijnen of dreigen een kwijnend bestaan te gaan leiden nu
steeds meer gemeenten op deze speelgelegenheid voor kinderen bezuinigen.
Jantje Beton wil met een onderzoek aantonen wat de gevolgen zijn van de
ingrepen van de lokale overheden. Jantje Beton directeur Rob van Gaal wees
er op in diverse media: "Er zijn zo veel zorgwekkende berichten uit alle delen
van het land, dat we met cijfermateriaal de ernst van de situatie duidelijk willen
maken.’
Meer informatie: www.nuso.nl

Algemene Ledenvergadering
De NUSO houdt maandagavond 29 juni a.s.de algemene ledenvergadering in het kantoor van
Jantje Beton, Kaap Hoorndreef 40 te 3563 AV Utrecht. Op de agenda staat onder andere de
vernieuwing van het aanbod aan onze leden en een presentatie van de uitkomsten van de
regiobijeenkomsten. Meer informatie: www.nuso.nl

Spelen over de grens

Gaat u binnenkort op vakantie, kijk dan eens om u heen naar de
speelvoorzieningen en stuur een foto daarvan naar
c.kramer@jantjebeton.nl
We plaatsen de foto's graag in de rubriek 'Spelen over de grens'
op www.nuso.nl.

Huttenbouwen populair
Hoe populair huttenbouwen is laat een filmpje op de facebookpagina van speeltuin Zwanenburg
zien. Ouders stonden daar in de rij om hun kind in te schrijven voor het huttenbouwevenement
in augustus.
Meer informatie: www.facebook.com

Nieuw Handboek Huttenbouwen

Welke maat spijkers gebruik je bij het bouwen van een hut? Welke
ondergrond is het meest geschikt voor huttenbouw en welk hout
kun je het beste gebruiken? Met welk gereedschap bouw je het
stevigste 'onderkomen'?
Op die vragen, maar ook vele andere, geeft het nieuwe
NUSO/Jantje Beton Handboek Huttenbouwen een antwoord.

Bij de NUSO aangesloten leden kunnen het downloaden op het ledendeel van www.nuso.nl

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

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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