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Wissink’s Möl op zoek naar leden
Diverse vrijwilligers van de Wissink’s Möl stonden
zaterdag 29 oktober op de markt in Enschede.
Het was een noodkreet. Want in verband met de
afnemende subsidies heeft de molen meer
leden/donateurs nodig om het benodigde
onderhoud in de toekomst te bekostigen.
We kijken terug op een zeer geslaagde en
gezellige dag. Er was veel belangstelling voor
onze molen. Daarnaast hebben we 30 nieuwe
leden mogen verwelkomen en hebben we heel wat
meel kunnen verkopen.
Maar helaas zijn we er nog niet. De zoektocht
naar leden gaat door ! Lid worden kan al vanaf
€10,- per jaar. Meld u aan !

Toegangskaarten € 10,00 in de voorverkoop: zie
http://www.eigenwijstwente.nl/contact/ en
koorleden. Aan de "kerkzaal" € 11,50.
Jongeren tot en met 16 jaar gratis

Bestuur en redactie wensen u
goede kerstdagen en een
voorspoedig 2012 toe!

KERSTCONCERT van het
Oratorium Koor EigenwijsTwente en
het Vrouwenkoor FEM.
In de kerk van Usselo. 17 December,
19.30 uur.
Ons kerstconcert in de kerk van
Usselo is traditie geworden.Wij
nodigen alle inwoners van Usselo ook
dit jaar van harte uit voor dit
concert.Het concert biedt samenzang,
zorg dat u een beetje bij stem bent!
Het koor zingt het openingskoor van
het Magnificat van Bach en de Mis
van 4 stemmen van Monteverdi en nog
enkele liederen zoals het mooie
Cantique de Jean Racine van Fauré.
FEM zingt de Ceremony of Carols van
Britten en Noël van Massenet.

op vertoon van deze advertentie krijgt u
10% korting op niet-actie artikelen.

www.hardworks.nl

Winter BBQ
In opvolging van voorgaande jaren staat ook voor
2012 de welbekende, gezellige Winter BBQ
gepland voor leden van Buurtkring Usselo. Datum
die is geprikt: zondag 22 januari 2012, locatie
zoals de voorgaande keren bij fam. Leefers. Een
uitnodiging voor opgave wordt begin januari alle
leden toegestuurd.

Kaartavonden winterseizoen 2012
Dit jaar is het aan Buurtkring Usselo de eer om
de kaartavonden voor de gezamenlijke
buurtkringen te organiseren.
Data’s: ’s woensdags 25 januari, 8 en 22

ACTIVITENTEN AGENDA:
- iedere eerste dinsdag v.d. maand, vakanties
uitgezonderd: Inleveren oud papier Usselerschool,
08.15–15.00/18.00– 20.00 uur.
- zaterdag 17 december Kerstconcert 19.30 uur
in de H.V. Kerk in Usselo
- zondag 22 januari: Winter BBQ Locatie: fam.
Leefers
- woensdagavond 20.00 uur: kaartavonden
gezamenlijke buurtkringen. Locatie: Stal Spiele.
Data’s: 25 januari, 8 en 22 februari, 7 en 21
maart, 4 april.

februari, 7 en 21 maart, 4 april.

INLEVEREN VAN KOPIJ:
Kopij voor deze Nieuwsbrief blijft altijd welkom.
Indien zo, svp aanleveren bij het redactieadres van
Buurtkring Usselo voor 20 februari 2012.
“Rondje Usselo”
Secr. Buurtkring Usselo
E-mail: redactie.rondje.usselo@gmail.com
Postbus 10031
7504 PA Enschede

Een goede buur is beter
dan een verre vriend ‘
Aanvang 20.00uur bij Stal Spiele/Usselo.
Inschrijving voor deze kaartavonden is op de
avond zelf.

Zoals het een goede buur betaamt,
blijven wij graag op de hoogte van uw wel
en wee in relatie tot onze bedrijfsactiviteiten.

Feestdagen

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen,
neem dan contact met ons op.

In verband met de feestdagen is de Wissink' Möl
gesloten van 17 december tot en met 10 januari.
Vanaf woensdag 11 januari staan de molenaars
elke woensdag- en zaterdagmiddag weer graag
voor u klaar.

Update Multifunctionel Centrum Boekelo
Maandag 29 augustus is de aanleg van de
voetbalvelden aan de Boekelosestraat gestart.
Als alles volgens plan verloopt is de verwachting
dat september a.s. op de velden gespeeld kan
worden.Voor uitgebreide informatie kijk even op
onze site www.usselo.nl

* per post
Postbus 55, 7500 AB Enschede
* per telefoon
053 – 48 33 177
* per telefax
053 – 48 33 100
* per e-mail:
corporatecommunications@grolsch.nl
* persoonlijk Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede
U kunt zich richten tot afd. Corporate Affairs.

