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Ankum, juni 2021 
 
 
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten, 
 
Het is al weer een tijdje geleden dat de vorige nieuwsbrief uit kwam. Gelukkig lijkt ‘corona’ 
op dit moment aardig onder controle en komen er langzamerhand steeds meer 
versoepelingen. Helaas is het nog niet mogelijk om het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi in 
Ankum door te laten gaan. We hopen dat we in het najaar weer activiteiten op kunnen 
zetten.  
 
 
Online jaarvergadering 20 april j.l. 
Afgelopen april heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Dit keer voor het eerst online vanwege de 
coronamaatregelen. Fijn dat de vergadering door kon gaan op deze manier en dat er aardig wat 
belangstellenden waren. We hopen dat we elkaar volgend jaar weer kunnen ontmoeten bij Het Roode 
Hert. 
 
 
Fotowedstrijd 
Wij willen iedereen bedanken voor het meedoen aan onze fotowedstrijd. De winnende foto is de foto van 
de familie Bekedam. Gefeliciteerd! Zij hebben een heerlijke taart gewonnen. Wellicht was dit al bij u 
bekend via de socialmedia kanalen, maar voor degene die nog niet op de hoogte zijn, hieronder nogmaals 
de foto.  
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N340 
Wij willen u graag tippen over onderstaande site. Hier vindt u de planning van de werkzaamheden aan de 
N340.  
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegenprojecten/alle-wegenprojecten/vechtdalverbinding-

n340-n48-en-n377/vechtdalverbinding-n340/ 
 

Ook wijzen wij u graag op de drieweekse afsluiting van de N340 in augustus (6 t/m 30 aug). Op 
onderstaande site vindt u meer informatie.  
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegenprojecten/alle-
wegenprojecten/vechtdalverbinding-n340-n48-en-n377/nieuws-omleidingen-
vechtdalverbinding/@PIb/drieweekse-afsluiting-n340-zomer/ 
 
 
Energieprojecten in de omgeving 
Momenteel zijn de ontwikkelingen rond de Regionale Energie Strategie (RES) actueel binnen onze 
gemeente. In de bijlage vindt u ter info een flyer van Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West 
(een gebied dat grenst aan Ankum). 
 
 
Activiteiten 
Door de coronamaatregelen kunnen de activiteiten die Plaatselijk Belang Ankum jaarlijks organiseert niet 
door gaan. Mochten er weer activiteiten kunnen plaatsvinden, dan informeren wij u hierover.  
 
 
 

Facebook 
Volg ons ook op Facebook en blijf op de hoogte van wat er speelt in Ankum en omstreken:  
https://www.facebook.com/plaatselijkbelangankum 
 

 
 

Heeft u vragen, opmerkingen, interessante ontwikkelingen in Ankum of iets anders wat u 
met ons wilt delen? Laat het ons weten! plbelangankum@live.nl  
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Beste mensen, 

Sinds 2020 staat het Verenigingsgebouw in Ankum leeg. De Buurtschap Ankum, Saam welzijn en 

Plaatselijk Belang Ankum zijn samen gekomen om te kijken of het gebouw kan blijven bestaan in zijn 

huidige functie of het een ander doel moet krijgen.   

 

Zou u met ons mee willen denken aan de hand van de enquête? 

Deze kunt u online invullen tot woensdag 30 juni 2021 

 

https://www.enquetesmaken.com/s/5aa277f 

 

Het Verenigingsgebouw Ankum bestaat al sinds 1915 en was tot 1963 in  

gebruik als school. Omringd door een handjevol huizen was de school de  

kern van de buurtschap. De school staat nu aan de overzijde van de  

Vossersteeg. Een tijdje is het Verenigingsgebouw als gymlokaal gebruikt.  

Daarna zijn verenigingen en themafeesten de voornaamste activiteiten  

geworden. De zaal heeft een goede dansvloer, een bar en is ruim van  

oppervlakte. Het geeft toegang aan 80 personen. Voor een ieder kan  

de zaal naar wens worden ingedeeld met tafels en stoelen, statafels of  

juist zoveel mogelijk leeg. Verder is er nog een keuken en twee  

bergingen waar op dit moment onderhoud aan gepleegd moet worden.  

Achter het gebouw is een ruim veld, waar ook activiteit kan plaats vinden.  

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met plbelangankum@live.nl 
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