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NIEUWS van obs.Molenbeek Usselo
Oud ijzeractie Usselerschool
Op 8 maart vindt de inmiddels traditionele oudijzer actie plaats. We rekenen natuurlijk weer op
uw medewerking Johan Joossink tel:06-50671989
of Jeannette Denneboom tel. 06-13590209. De
actie start om 09:00 uur!

Praktisch Verkeersexamen:
Woensdag 16 april is het praktisch
verkeersexamen voor de leerlingen van groep 8.
De verkeersouders van OBS Molenbeek, locaties
Boekelo en Usselo en de Marcellinusschool zullen
samen dit examen organiseren.Het theoretisch
verkeersexamen is op 10 april.

Gastoudergezinnen gevraagd.
In verband met de sterk gestegen externe
overnachtingskosten doet BSC-Unisson een
beroep op gastgezinnen om een gedeelte van de
deelnemers aan het 20e Internationale Bvoetbaltoernooi onder te kunnen brengen en wel
tijdens de a.s. Pinksterdagen. Aanmelden kan
door het sturen van een mail naar: gawaanders@
kpnplanet.nl of naar b-toernooi@bscunisson.nl.
Voor meer info zie onze website www.usselo.nl

Nieuwe bewoners in Usselo:
Hoewel dit in onze buurtschap niet te vaak
voorkomt, willen we toch graag u op de hoogte
brengen wat er om u heen gebeurt, alsook u
welkom heten.Neem even een kijkje op onze
website www.usselo.nl waar u ongetwijfeld
hetgeen u zoekt, vinden kunt. Het zg. ‘welkomstbeukske’ wordt op dit moment geactualiseerd en
is binnenkort op onze site digitaal na te slaan.
Ook voor u als ouder ingezetene is het leerzaam
om de inhoud een keer in te kijken!

TIP-locatie en wijkbudget
Inmiddels heeft de gemeente op de door haar
verkoren plek twee vorstelijke banken geplaatst
alsook een houten frame waarop de plattegrond
van Rondje Enschede plaats zal nemen. Twee
grote bloembakken zijn door ons ter opluistering
en verfraaing erbij gezet. De belendenden
meterkasten die beplakt worden met van alles en
nog meer onfraais, zijn nog een aandachtspunt.
We proberen hier een goede en mooie oplossing
voor te vinden en creëren. Wanneer de ‘onthulling’ van het geheel gaat gebeuren is nog ??
Ongetwijfeld nog dit voorjaar!

Monique Oude Egberink
Gedipl. Lid van Provoet
Helmerstraat 244a
7546 PD Enschede
tel. 053 – 431 66 44 of 06 25 13 69 13
www.voetverzorgingmonique.nl

Koop bij onze adverteerders!!!

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

Verkeersdrukte en verkeersluwte
Mogelijkerwijze heeft u al via de media kennis
genomen van de 60-km plannen op de Usseler Es.
Dat er wat diende te gebeuren, dateert al sinds
± 2008. Toen zijn er onderzoeken en tellingen
geweest. Echter,de juiste invulling wat er te
gebeuren – bouwen- stond, was nog niet bekend.
Nu meer of minder wel, vandaar dat het
probleem van veiligheid en verkeersluwte werd
opgepakt. Resultaat van de gesprekken met
enkele bewoners,, gemeente, politie en
Buurtkring Usselo is, dat nog voor a.s. zomer
verwacht mag worden dat het invoeren van de
max. 60 km snelheid een feit zal zijn.

BOEKENBUS:
14.00 – 14.30 uur op de volgende data:
6 en 20 februari, 6 en 20 maart.

ACTIVITEITEN AGENDA:
- iedere eerste dinsdag v.d. maand, ook tijdens
vakanties: Inleveren oud papier Usselerschool, 08.15–
15.00/18.00– 20.00 uur.
- Voorjaarsvakantie van 24 februari t/m 28 februari.
- Oud ijzeractie Usselerschool zaterdag 8 maart
- Praktisch verkeersexamen 16 april
- Pasen: Goede vrijdag 18 april maart en 21 april
- Meivakantie van 28 april t/m 5 mei
Kopij voor deze Nieuwsbrief:voor 20 maart 2014
E-mail: redactie.rondje.usselo@gmail.com

Carnaval in Boekelo
De ons aller bekende optocht is op 2 maart a.s.,
start 13.30 uur.De voorbereidingen zal al volop
aan de gang, maar misschien heeft u ook
interesse om mee te doen en uw eigen wagen te
bouwen? Voor deelname aan deze optocht is een
inschrijfformulier te vinden op onze website
www.usselo.nl ALAAF!!! Ook niet vergeten om te
komen kijken!

Wist u dat......
U zelf voor verbeteringen en/of mankementen die
u in uw eigen omgeving aantreft en/of tegenkomt,
een melding naar onze gemeente kunt maken? De
website http://www.verbeterdebuurt.nl/ is
hiervoor een luttel jaartje door de gemeente
geleden ingericht en veler ervaring leert dat de
be- en verwerking van uw klacht, idee of wat het
dan ook zij, goede aandacht aan wordt gegeven
De resultaten zijn veelal positief te noemen!

