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Ankum, maart/april 2022 
 
 
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten, 
 
We hebben vorige week al van een heel aantal mooie voorjaarsdagen 
mogen genieten. Komen de narcissen en tulpen bij u ook zo mooi op? 
Vandaag stonden ze ineens in de sneeuw… 
We merken dat corona langzaam maar zeker een minder grote rol gaat 
spelen in de maatschappij. De meeste dingen kunnen weer opgepakt 
worden en vele activiteiten kunnen weer doorgang vinden. In deze 
nieuwsbrief vindt u dan ook een agenda met data voor leuke gezellige 
activiteiten. We hopen dat we elkaar weer kunnen ontmoeten! 
Daarnaast hebben we als bestuur niet stil gezeten en hebben we 
verschillende onderwerpen/bijeenkomsten gevolgd.  Daarover leest u 
meer in deze nieuwsbrief. 
 
Agenda 2022 
9 april 9-15uur Brengdag takken en snoeihout – locatie Cubbinghesteeg (onder voorbehoud) 

18 april 19.30uur Paasvuur - locatie Cubbinghesteeg (onder voorbehoud) 
21 april Brainstormavond Verenigingsgebouw ism SAAM Welzijn – locatie Roode Hert 
24 juni Beachvolleybaltoernooi – locatie Manege Gerner 

9 juli  Fietstocht ism LTO afdeling Dalfsen 
27 aug. Jubileumevenement 40 jaar Plaatselijk Belang Ankum – locatie CBS De Sjaloom 

? sept. Jaarvergadering – locatie Roode Hert 

18 nov. Schiet- & Sjoelavond 2.0 
 
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. 

 
Jaarvergadering 2022 
Jaarlijks houden wij de jaarvergadering met daaraan gekoppeld een informatief gedeelte van de Gemeente 
Dalfsen. We hebben net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Dat betekent dat de nieuwe raad 
zich eerst moet settelen. Daarom is de keus gevallen om de jaarvergadering dit jaar in september plaats te 
laten vinden. Wanneer de definitieve datum bekend is, zal deze gedeeld worden, evenals het welbekende 
‘groene boekje’.  
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Paasvuur 18 april 
We proberen elk jaar een paasvuur in Ankum te organiseren. Het blijft nog spannend of dit jaar door kan 
gaan. Op dit moment is het nog te droog en zal er aardig wat regen moeten vallen willen we het vuur aan 
mogen steken. Om die reden zijn we nog voorzichtig en delen we de data onder voorbehoud. Houd de mail 
en social media in de gaten voor de meest actuele informatie. 
Brengen van snoeihout en takken 

Wanneer?  9 april (onder voorbehoud) van 9 uur tot 15 uur 
Waar?  Cubbinghesteeg (tussen de Hessenweg en Vossersteeg, tzt duidelijk aangegeven) 
Wat?   Alléén snoeihout en takken zijn welkom!!! Het paasvuur moet aan bepaalde eisen 

voldoen. Dat maakt dat ander materiaal en/of boomwortels worden geweigerd. 
Vol=vol, het paasvuur mag maar een beperkte inhoud hebben.   

Inleveren van takken/snoeihout is gratis. Wel vragen we een bijdrage voor het goede doel, dit jaar: 
Welkom in Dalfsen, voor vluchtelingen uit de Oekraïne. 

 
Paasvuur in samenwerking met Loonbedrijf Lindeboom 
 Wanneer? 18 april (onder voorbehoud) vanaf 19.30 uur 
 Waar?  Cubbinghesteeg (tussen de Hessenweg en Vossersteeg, tzt duidelijk aangegeven) 
 Wat?   Gezellig bij een knapperend paasvuur mensen uit de buurt ontmoeten onder het  

genot van een drankje. U komt toch ook?! 
 

Bestuurstaak bij het gezelligste bestuur? Dan zoeken wij jou! 
In september zal onze penningmeester Jan Paasman na 8 jaar het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum 
verlaten. Daarnaast gaat ook Barry Stabij ons bestuur verlaten. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste 
mensen die zich graag in willen zetten voor alles wat er speelt in Ankum. Voel jij je aangesproken? Laat het 
ons dan weten. Onze bestuursleden vertellen je graag meer over dat wat Plaatselijk Belang Ankum 
bezighoudt. Ook als je twijfelt of dit wat voor jou is, informeer gerust eens bij een van de bestuursleden.  
We zijn bereikbaar per mail: plbelangankum@live.nl  
Natuurlijk mag je onze bestuursleden ook aanspreken als je een van ons tegenkomt: 
Jan Paasman, Barry van Hessem, Barry Stabij, Jaap Tolhoek, Linda Holsappel, Fabiënne Elderkamp en 
Gerlinde Hartkamp 

 

AED uitbreiding 
Vanaf 7 april is er ook een AED beschikbaar op Hooislagen 3. De AED is te vinden op de hoek van de schuur 
aan de straatzijde. Wilt u zien waar in Ankum een AED te vinden is? Raadpleeg dan onze site: 
https://www.pbankum.nl/ankum.html#aed 
 

Verenigingsgebouw Ankum 
Het proces om te kijken naar een toekomstige functie van Het Verenigingsgebouw zit nog steeds in een 
beginstadium. Er zijn al verschillende brainstormgesprekken geweest met verschillende partijen. Op onze 
site proberen wij dit proces zo goed mogelijk weer te geven: https://pbankum.nl/vgankum.html 
Voor de juiste invulling van het prachtige Verenigingsgebouw in Ankum organiseren wij in samenwerking 
met SAAM Welzijn op 21 april om 19.30uur een gezamenlijke brainstormavond in Het Roode Hert. Graag 
nodigen wij u uit voor deze avond. Wij hopen ook op veel input van onze leden, inwoners van Ankum, 
zodat er weer iets moois gerealiseerd kan worden. Komt u ons ook helpen? 
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Duurzame Energie Ankum 
Wilt u op de hoogte blijven over het zoekgebied Dalfserveld West, bezoek dan ook eens onze website of 
neem contact op met iemand uit de werkgroep. Zij informeren u graag. 
Voor meer informatie: https://pbankum.nl/energietransitie.html 
 

Jubileum 40 jaar Plaatselijk Belang Ankum 
In 2020 bestond Plaatselijk Belang Ankum e.o. 40 jaar. Helaas was het door de situatie rondom Corona niet 
eerder mogelijk om dit te vieren. Wat in het vat zit, verzuurt niet … dit jaar willen wij graag ons 40-jarig 
jubileum vieren met alle leden op 27 augustus bij CBS De Sjaloom. 
  
Er is een ontzettend leuk programma voor iedereen: 
10.00 – 12.00 uur  Historische (ouderen) ochtend met o.a. Maaike Pekkeriet - verhalenvertelster over  

Buurtschap 
14.00– 16.30 uur  Kindermiddag met Floris 

Vanaf 14uur voor groep 1 t/m 4 
Vanaf 15.30uur voor groep 5 t/m 8 
ook is er gedacht aan een springkussen, knutselen en je kan je laten schminken! 

19.00 – 21.00 uur  Zeskamp voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar 
Tot 00.00 uur   Gezellige avond met Cigarbox Henri met band en DJ Wiebe 
   
Het wordt vast een gezellige dag! U/jij komt toch ook? 
  
Hartelijke groet, 
Bestuur Plaatselijk Belang Ankum e.o. 
Feestcommissie: Jeanet, Esther, Wouter, Jan en Linda 
 

Maak het inbrekers niet te makkelijk! 
Afgelopen wintermaanden zijn de politie en een aantal andere partijen op pad geweest voor het donkere 
dagen offensief. Deze campagne is er om burgers bewust te maken van wat zij zélf kunnen doen om de 

kans op een woninginbraak te verkleinen. Tijdens 
deze campagne zaten we nog in een lockdown en 
waren veel mensen ’s avonds thuis. Echter zijn er 
de laatste weken best wat inbraken geweest in de 
gemeente Dalfsen! Ondanks dat we weer langere 
dagen krijgen in het voorjaar willen we u nogmaals 
attent maken op de voorzorgsmaatregelen. 
 

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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