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Ankum, juni 2022 
 
 
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten, 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd gezellig paasvuur. Wat hadden we het getroffen 
met het weer en wat was het gezellig om elkaar weer te zien en spreken. Het paasvuur 
heeft een mooie opbrengst opgeleverd voor het goede doel: Welkom in Dalfsen. 
Binnenkort zal onze penningmeester Jan Paasman een cheque van €300,- overhandigen aan 
een van de bestuursleden. 
 
Agenda 2022 
17 juni Beachvolleybaltoernooi – locatie Manege Gerner 

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

13 sept. Jaarvergadering – locatie Roode Hert 

18 nov. Schiet- & Sjoelavond 2.0 
 
 
Toer de Boer                           
Ben jij er ook bij? 

 
 
 
Beachvolleybaltoernooi 
Op vrijdag 17 juni a.s. organiseren we een fantastisch 
beachvolleybaltoernooi bij Manege Gerner aan de 
Wagteveldweg. Alle poules zijn vol! Een team 
aanmelden is dus niet meer mogelijk, maar de teams 
aanmoedigen wel! Het toernooi start om 18.30uur. 
Tot dan!  
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Opgave Jubileumfeest vóór 6 juli a.s. 
De jubileumcommissie heeft een super leuk 
gevarieerd programma in elkaar gezet. Bent 
u er ook bij op 27 augustus? Voor meer 
informatie, check www.pbankum.nl/agenda 
Opgave voor Historische ochtend, 
Kindermiddag (vermeld basisschool groep) 
en zeskamp (groepsopgave, 6-8 personen) 
kunnen gedaan worden via 
plbelangankum@live.nl. Let op! Opgeven 
vóór 6 juli a.s.!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Save the date – 13 september 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 en wel op 13 september. Over enkele weken zal het welbekende ‘groene boekje’ weer op de 
mat vallen. Nadere informatie over de invulling van de avond volgt nog.  
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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 

 
 
Duurzame Energie Ankum 
Op 22 juni a.s. is door de Gemeente Dalfsen een volgende bijeenkomst gepland voor bewoners en 
grondeigenaren van het Dalfserveld. 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar https://www.dalfsen.nl/home/zoekgebied-grootschalige-
opwek-duurzame-energie-dalfsen_43318/# 
Of check onze site: https://www.pbankum.nl/energietransitie.html 
 
 

Verenigingsgebouw Ankum 
Om op de hoogte te blijven, check onze site: https://www.pbankum.nl/vgankum.html 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

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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