Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Ankum, 5 februari 2019
Aan onze leden, donateurs en alle huisgenoten,
DITO speelt de klucht ‘Zilveruitjes en augurken’ op vrijdag 8 maart a.s.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de toneelavond op vrijdagavond 8 maart a.s. om 20.00 uur bij
‘Het Roode Hert’. De kaartjes kosten € 5,00 en kunnen telefonisch gereserveerd worden bij ‘Het Roode
Hert’ (tel. 0529-433043) of bij Jeanet Klei, bestuurslid Plaatselijk Belang Ankum (tel. 06-15372616).
DITO uit Balkbrug zal de klucht ‘Zilveruitjes en augurken’ voor ons spelen.
Na het overlijden van zijn vrouw is Roelof Zwanepoel gestopt met zijn boerderij en heeft hij er een camping
van gemaakt. Hij wordt bijgestaan door zijn nicht Trui Alebes, maar haar motivatie is wat minder nobel dan
ze doet voorkomen. Als ze vindt dat Roelof een meer dan gezonde interesse vertoont voor de jonge
kampeerster Adèle Piët, roept ze de hulp in van haar zuster en zwager Mina en Gradus Bakgraag.
Samen ontdekken ze dat Adèle verdacht veel zilveruitjes en augurken in haar caravan heeft.
Het belooft een hilarische avond te worden, dus reserveer snel uw kaartjes.
Jaarvergadering 16 april 2019
Onze jaarvergadering is op dinsdagavond 16 april a.s. bij ‘Het Roode Hert’. We beginnen om 19.45 uur.
Zoals gebruikelijk zal ook het college van B & W aanwezig zijn om een toelichting te geven op actuele zaken
binnen ons gebied. Heeft u nog speciale aandachtspunten of vragen voor onze vergadering? Mail ze dan
naar plbelangankum@live.nl of geef ze dan nu aan één van onze bestuursleden.
Brengdagen snoeihout paasvuur: 30 maart, 6 april, 13 april en 20 april 2019
Op 2e Paasdag, 22 april a.s., organiseren we in samenwerking met Loonbedrijf Lindeboom weer een
paasvuur op het maisland tegenover Vossersteeg 91. De paasbult wordt aangestoken om ca. 19.30 uur.
Voor het brengen van snoeihout hebben wij alvast een aantal data vastgesteld. Alleen snoeihout! Ander
materiaal en/of boomwortels worden geweigerd. De brengdagen zijn: zaterdag 30 maart, zaterdag 6 april,
zaterdag 13 april en zaterdag 20 april 2019 tussen 10.00 uur en 15.00 uur.
Noteer ook de volgende data alvast in uw agenda
Kindermiddag bij manege Gerner
:
15 mei 2019
Beachvolleybaltoernooi
:
21 juni 2019
Fietstocht Toer de Boer i.s.m. LTO
:
13 juli 2019
Proef Dalfsen (o.a. in Ankum)
:
14 september 2019
Schiet- en sjoelavond
:
22 november 2019
Te zijner tijd ontvangt u hierover nadere informatie.
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