
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERENIGINGSGEBOUW ANKUM 

Komt u ons helpen? 

  
Het proces om te kijken naar een toekomstige functie van het Buurtgebouw van Ankum aan de 
Vossersteeg zit nog steeds in een beginstadium. 
We hebben een enquête gehouden en er zijn al verschillende brainstorm gesprekken geweest met 
verschillende partijen. Wij vertellen u graag welke ideeën er zijn neergelegd en kijken graag met u 
naar verschillende mogelijkheden. 
 

Op onze website proberen wij dit proces zo goed mogelijk weer te geven:   
https://pbankum.nl/vgankum.html 
Voor de juiste invulling van het prachtige gebouw in Ankum organiseren wij in samenwerking met 
SAAM Welzijn en omwonenden op 21 april om 19:30 uur een gezamenlijke brainstormavond in het 
Roode Hert. 
Graag nodigen wij u van harte uit voor deze avond. Wat kunt u betekenen voor het gebouw? Wij 
hopen op veel input van onze leden, inwoners, bedrijven, verenigingen en omwonenden. 
Wees van harte welkom! 
Aanmelden voor deze avond kan door een mail te sturen naar pbankum@live.nl o.v.v. uw naam en 
adres. 

https://pbankum.nl/vgankum.html
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Paasvuur 18 april 

We proberen elk jaar een paasvuur in Ankum te organiseren. Dit jaar was het best spannend of het 

allemaal door zou kunnen gaan. Eerst was het te droog en kregen we dus geen groen licht. Vorige week 

was het op de geplande brengdag voor snoeihout en takken te nat waardoor we het land niet op konden. 

Daarom is de brengdag aanstaande zaterdag 16 april. We hopen dat we er nog een mooie paasbult van 

kunnen maken. Hieronder de informatie nog even op een rij. 

Brengen van snoeihout en takken 

Wanneer?  16 april 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 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?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat P.B. Ankum e.o. 

Gerlinde Hartkamp-Massier, Hessenweg 1, 7722 PH Dalfsen 

tel.nr.: 0529-427290 

e-mail: plbelangankum@live.nl 

website: www.pbankum.nl 
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