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Ankum, oktober 2021 
 
 
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten, 
 
Graag willen wij u informeren over een aantal zaken.  
 
Agenda okt-nov 
5 oktober  Online informatiebijeenkomst Gemeente Dalfsen mbt duurzame energie 
12 november Schiet en sjoelavond 2.0 
16/17 november BLS – AED herhalingscursus 
 
Op de digitale tour 
Ontvangt u de nieuwsbrief nog op papier en wilt u deze graag digitaal ontvangen? Geef dan uw mailadres 
door aan plbelangankum@live.nl. 

 
Terugblik op een geslaagde Tour de Boer 
Zaterdag 25 september werd de Tour de Boer fietstocht 
georganiseerd door LTO Noord in samenwerking met 
Plaatselijk Belang Ankum. Het was prachtig fietsweer en 
vele mensen trokken er op uit.  
Voor wie mee heeft gedaan met het verzamelen van de 

letters, hier de uitslag (en dat is welgemeend      ): 
 
Noteer alvast in uw agenda: 12 november Schiet & Sjoel 2.0 
Na de geslaagde Tour de Boer, hopen wij op vrijdagavond 12 november de jaarlijkse schiet- en sjoelavond 
weer te kunnen organiseren. Dit jaar een schiet- en sjoel 2.0. Laat u verrassen! T.z.t. volgt er meer 
informatie. 
 
Stand van zaken omtrent het verenigingsgebouw Ankum 
Allereerst veel dank voor de gene die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Deze 
informatie is waardevol en kunnen we veel mee doen. Op dit moment zijn we in gesprek met een 
belanghebbende partij en zijn we samen aan het kijken wat de mogelijkheden zijn qua opknappen. Zodra 
hier meer duidelijkheid over is zullen we verder in gesprek gaan met de gemeente, Saamwelzijn, 
aangemelde personen en de buurt. Voor nu lijkt het er op dat het gebouw behouden kan worden en dat is 
erg fijn, dat is duidelijk het doel van de gemeenschap.  
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Duurzame energie Ankum 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproepje gedaan wie mee wil denken over duurzame energie in 
Ankum. Wij hebben een aantal aanmeldingen binnen gekregen, erg fijn! De belangstellenden zijn inmiddels 
benaderd en wij hopen binnenkort eens samen om tafel te gaan. Wordt vervolgd dus!   
 
BLS – AED herhalingscursus 
Dit jaar bieden wij, Plaatselijk Belang Ankum, de herhalingscursus BLS – AED weer aan bij onze 
leden/donateurs. De avond wordt verzorgd door een externe instantie die ook de certificaten uit mag 
geven. Let op: het gaat om de herhalingscursus dus u moet al in het bezit zijn van een certificaat om deel te 
kunnen nemen. Wilt u meer informatie over de basiscursus, dan kunt u ook contact opnemen met Linda 
Holsappel (contactgegevens zijn hieronder te vinden). 
De herhalingscursus wordt dit jaar op 2 avonden aangeboden: 16 en 17 november 2021 bij Het Roode 
Hert. De avond begint om 19.30uur en duurt tot 21.00uur. De kosten zijn €13,50 p.p. (incl. 2x koffie/thee) 
en kunnen op de avond zelf contant worden voldaan bij een van de bestuursleden (liefst gepast betalen). 
Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden bij Linda Holsappel, Leemculeweg 5 Dalfsen, 0529-
435465, ml.holsappel@ziggo.nl. Zet in de mail welke avond uw voorkeur heeft en vermeld uw 
voornaam/voorletters, achternaam, man/vrouw, geboortedatum. Dit in verband met de uit te geven 
certificaten. Het oude certificaat moet op de avond van de cursus meegenomen worden. 
 
Online informatiebijeenkomst zoekgebied windmolens en zonneparken Gemeente Dalfsen 
Graag delen wij dit bericht van de Gemeente Dalfsen met u: 
‘Ook benieuwd wat geschikte plekken zijn voor windmolens en zonneparken in onze gemeente? Geef je dan 
op voor de online informatiebijeenkomst op dinsdag 5 oktober om 16.30 uur. 
Een paar weken geleden hebben we ook een bijeenkomst gehouden. Toen zaten we nog middenin het 
onderzoek naar zoekgebieden voor windmolens en zonneparken. Nu presenteren we graag de resultaten. 
Dus luister mee, geef je mening en stel jouw vragen. 
Kun je 5 oktober niet? Geen probleem. De bijeenkomst wordt opgenomen zodat je ook op een later tijdstip 
kunt kijken. Geef je op door een mailtje te sturen naar duurzaamdalfsen@dalfsen.nl. Dan ontvang je de link 
voor de bijeenkomst.’ 
 
 

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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