Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Ankum, november 2017
Aan onze leden, donateurs en alle huisgenoten,
SCHIET- EN SJOELAVOND
Vrijdag 24 november a.s. organiseren wij de jaarlijkse schiet- en sjoelavond.
U bent van harte welkom in het “Verenigingsgebouw” aan de Vossersteeg. De zaal is open
vanaf 20.00 uur. Er is veel te doen deze avond, zoals prijsschieten, de schietcompetitie,
sjoelen, prijsdarten, de dartcompetitie en spiekers sloan. En uiteraard kunt u weer mooie
prijzen winnen bij het bekende Rad van Fortuin. Het wordt weer een ouderwets gezellige
avond! U komt toch ook? Deelname is voor eigen risico.
3D-PRINTER VOOR SJALOOM?
Van 1 t/m 15 november 2017 zijn de Rabobank Coöperatie Weken voor financiële
ondersteuning van buurtversterkende initiatieven. Dit jaar is er ook een initiatief uit Ankum.
CBS Sjaloom wil graag financiële ondersteuning voor het aanschaffen van een 3D printer.
Bent u lid van Rabobank Vaart en Vechtstreek en steunt u dit initiatief, breng dan voor
15 november uw stem uit op CBS Sjaloom.
GLASVEZEL
Degenen die zich hebben aangemeld voor een glasvezelabonnement, zullen binnenkort
bericht krijgen over de planning. Informatie over de voorlopige planning staat ook op:
https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/vechtdal/aanleg/planning/.
Heeft u een e-mailadres van uw huidige dienstaanbieder, dan kunt u dat niet behouden als u
overstapt naar een glasvezelaanbieder. Het gaat om e-mailadressen die eindigen op
bijvoorbeeld @kpnmail.nl, @hetnet.nl, @xs4all.nl, @tele2.nl, @kpnplanet.nl, @planet.nl.
U kunt nu alvast een nieuw provider onafhankelijk e-mailadres aanmaken (bv. outlook.com
of gmail.com). Ook is het mogelijk om t.z.t. een e-mailadres aan te vragen bij uw nieuwe
dienstaanbieder. Let er op dat u dit tijdig doet, zodat u geen mailberichten misloopt.
WIJZIGING ROUTE BUURTBUS LIJN 591 (NIEUWLEUSEN – DALFSEN)
Per eerstvolgende wijziging van de dienstregeling eind 2017 wordt de buurtbusroute lijn 591
(Nieuwleusen-Dalfsen) aangepast. Het gedeelte Ankummer Es / Leemculeweg / Henri
Dunantstraat / Ruigedoornstraat / Pleyendal vervalt. Ook vervallen er gedeeltes van de
route in Nieuwleusen en Oudleusen. Maakt u gebruik van de buurtbus, laat u dan goed
informeren over de wijzigingen in de route en in de haltes.
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VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST VLIEGROUTES AIRPORT LELYSTAD
Op 18 september 2017 was er bij het Roode Hert in Ankum een informatiebijeenkomst over
de uitbreiding van Airport Lelystad en de wijziging van de vliegroutes. Deze bijeenkomst
werd georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de media heeft
u hierover al veel kunnen lezen. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/documenten/publicaties/2017/10/2
0/verslagen-informatiebijeenkomsten-vliegroutes-en-uitbreiding-lelystad-airport.
TONEELAVOND 2018
De datum van de toneelavond 2018 is bekend: vrijdagavond 9 maart 2018. De
toneelvereniging Dito uit Balkbrug treedt dan voor ons op. Noteer deze datum alvast in uw
agenda.
AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE 2017
Half december zullen wij de jaarlijkse contributie ad € 5,00 afschrijven van uw bankrekening
(alleen wanneer u ons hiervoor een machtiging heeft gegeven).
Indien uw bankrekeningnummer is gewijzigd, wilt u ons dit dan zo spoedig mogelijk
doorgeven? Dit kunt u doen bij het secretariaat. Zie gegevens hieronder.
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