Oplage 550 st

Uitgave februari 2015,
informatie van Usselo, voor Usselo
De juiste naam voor een “goed adres”

AED-herhalingscursussen
zijn deze winter gepland op 2 en 9 maart a.s. Iedere
avond zijn er 2 cursussen, t.w. 18.00 en 20.00 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw te Usselo.
De deelnemers ontvangen tijdig een berichtje omtrent
indeling, tijd enz.

U als AED-er en regelmatig herhalingscursussen volgt, u heeft zich ongetwijfeld
aangemeld opdat ook u opgeroepen kan worden in
geval van nood bij http://www.hartslagnu.nl/?!

Nieuwe bewoners in Usselo
Hoewel dit in onze buurtschap niet vaak
voorkomt, willen we toch graag u op de hoogte
brengen wat er om u heen gebeurt, alsook u
welkom heten. Kijk even op onze website
www.usselo.nl waar u ongetwijfeld hetgeen u
zoekt, vinden kunt.

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 21e 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

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

AAN- EN VERKOOP ONROEREND GOED - TAXATIES –
ADVIEZEN
Usselerhofweg 1- 7548 RZ Usselo.
Tel. 053 - 428 24 44 - fax 053 - 428 29 25
www.makelaardij-meerman.nl - info@makelaardij-meerman.nl

Nieuws van OBS Molenbeek
Oud Ijzer actie Usselerschool.
Zaterdag 7 maart. In en rond Usselo wordt dan
oud ijzer opgehaald door een aantal enthousiaste
(oud) ouders en oudleerlingen van de basisschool
in Usselo. Met behulp van diverse trekkers met
aanhangwagens en auto’s wordt al het oud ijzer
naar het erf van de familie Roossink aan de
Badweg gebracht en gesorteerd. Het geld komt
natuurlijk ten goede aan de leerlingen van o.b.s.
Molenbeek locatie Usselo. Johan Joossink tel:0650671989 De actie start om 09:00 uur
PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN:
Gepland op 17 april voor de leerlingen van groep
8. Meer info op www.usselo.nl
Het theoretisch verkeersexamen is op 16 april.

Film over de Usseler Es
Gemaakt door dhr. Jan van der Geest. De film
blikt terug in de tijd maar ook de huidige
situatie wordt uitvoerig in beeld gebracht. (bijv.
de oogst van het vlas). VBU nodigt ook nietleden uit om na hun ALV op 3 maart vanaf 21.00
uur de film te komen kijken. Deze duurt ± 45 in.
BOEKENBUS
13.30 – 14.15 uur op de volgende data:
5 en 19 februari, 12 en 26 maart

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

De Zonnebloem
De feestdagen zijn weer voorbij en onze blik is
op dit nieuwe jaar 2015 gericht.
Dit jaar bestaat onze afdeling Boekelo, Usselo en
Twekkelo al 50 jaar en dit willen we met onze
gasten graag vieren. Er is al een datum bekend:
donderdagmiddag 16 april. Wilt u dat alvast in
uw agenda zetten? Meer details hoort u later.
Machinaal
Machinaal Borduren Twente
Tel. 053 – 4282556
Uw bedrijfslogo borduren op kleding en petten,
leuke persoonlijke geschenken naar wens
Tevens ontwerpen wij voor u patronen voor
de borduurmachine
www.machiaalborduren.nl,
e-mail: info@sjoerdenannemiek.nl

ALAAF!!ALAAF!!
De jaarlijkse Carnavalsoptocht in Boekelo is dit
jaar op zondag 15 februari a.s. Voor een
inschrijfformulier deelname met een eigen wagen
is te downloaden op www.soaltkloetns.nl. Meer
info ook over het festijn zelf, te vinden op
www.usselo.nl

Wist u dat.....
- onze wijkagent Peter Colijn ons ‘veld’ heeft
verlaten voor een andere plek in Enschede? en
- Anton Brinks zijn taken en hoede heeft
overgenomen. Anton is bereikbaar o.a. via e-mail
Politie nl. Mijn Buurt.
- er in de loop van dit voorjaar het toch lukt om
een cursus voor negen nieuwe AED-ers op te
starten?

- onze Winter-BBQ ook dit jaar weer een
gezellig gebeuren was en voor herhaling vatbaar?
- op onze oproep voor nieuwe bezorger(s) er zich
twee leden hebben gemeld. Echter, meer ondersteuning in de groep juichen we altijd toe!

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 23 t/m 27 februari.
- 7 maart: Oud IJzeractie Usselerschool
- De Zonnebloem 16 april
- Koningsdag 27 april
- Meivakantie van 4 mei april t/m 15 mei

- Sluitingdatum Kopij: zie www.usselo.nl

