Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Ankum, juni 2019
Aan onze leden, donateurs en alle huisgenoten,
Plaatselijk Belang Ankum organiseert ook dit jaar weer een beachvolleybaltoernooi.
21 JUNI 2019: BEACHVOLLEYBALTOERNOOI
Op vrijdag 21 juni a.s. organiseren we een fantastisch beachvolleybaltoernooi bij Manege
Gerner aan de Wagteveldweg. Het toernooi start om 19.00 uur. Deelname is op eigen risico.
Teams kunnen zich t/m 17 juni a.s. opgeven
Er kunnen maximaal 20 teams meedoen (min. 3 personen per team).
Wij hopen dat het weer een gezellig toernooi wordt, waarbij meedoen uiteraard belangrijker
is dan winnen. Per team vragen wij een bijdrage van € 5,- (ter plaatse contant te voldoen;
graag gepast betalen).
Opgeven kan door een mail te sturen naar plbelangankum@live.nl met de volgende
gegevens:
 Soort team: volwassenen (vanaf 16 jaar) of jongeren (12 tot 16 jaar)
 Naam team
 Contactpersoon
 E-mailadres
14 SEPTEMBER 2019: PROEF DALFSEN MET ANKUM EN OUDLEUSEN IN DE SCHIJNWERPERS
Proef Dalfsen wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 september 2019 (Landelijke Open
Monumentendag). Bezoekers worden weer meegenomen in al het moois dat Dalfsen te
bieden heeft! Proef Dalfsen is niet alleen een gezellig evenement in het dorp Dalfsen, maar
in de hele gemeente! Er is op verschillende locaties van alles te doen, te beleven en te
proeven! Ook dit jaar worden er mooie tochten uitgezet voor de vele wandelaars en fietsers,
maar ook met de auto kan men de verschillende locaties bezoeken.
De fiets- en wandeltochten starten bij de Westermolen in Dalfsen en leiden naar diverse
locaties in het dorp Dalfsen en de omgeving. De afgelopen jaren gingen o.a. de fietstochten
naar Lemelerveld, Nieuwleusen en Hoonhorst.
Dit jaar zet de organisatie Oudleusen en Ankum in de schijnwerpers, waar van alles te
ontdekken is.
De bezoekers worden langs interessante bedrijven en prachtige locaties geleid.
In het dorp Dalfsen is natuurlijk ook van alles te beleven, zoals op het Kerkplein het jaarlijkse
Bierfestival.
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Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Wat is er allemaal te doen tijdens Proef Dalfsen?
 Kunst, Cultuur & Historie
 Open Monumentendag
 Culinaire verwennerijen, Proeverijen & Streekproducten
 Heerlijke Bieren & Wijnen
 Oude Ambachten
 Toeristische trekpleisters
 Mooie natuur
 Prachtige lokale bedrijven
 Kindervermaak & Gezelligheid
 Fiets- & Wandelroutes
 Hereford-koeienkeuring
 Open monumenten
Proef Dalfsen is dé jaarlijkse gelegenheid voor bedrijven om bezoekers te laten proeven
aan hun producten en diensten!
Elk bedrijf kan zelfstandig, maar natuurlijk ook samen met andere ondernemers iets te
organiseren! U kunt hiervoor contact opnemen met de organisatie van Proef Dalfsen via het
mailadres secretaris@proefdalfsen.nl.

TOT SLOT
Heeft u een nieuw mailadres, geef dit dan door via plbelangankum@live.nl, zodat u onze
nieuwsbrief kunt blijven ontvangen.
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