Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Ankum, 10 februari 2020
Aan onze leden, donateurs en alle huisgenoten,
DITO speelt ‘In naam der wet’ op vrijdag 6 maart a.s.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de toneelavond op vrijdagavond 6 maart a.s. om 20.00 uur bij
‘Het Roode Hert’. De kaartjes kosten € 5,00 en kunnen telefonisch gereserveerd worden bij ‘Het Roode
Hert’ (tel. 0529-433043) of bij Jeanet Klei, bestuurslid Plaatselijk Belang Ankum (tel. 06-15372616).
DITO uit Balkbrug zal het stuk ‘In naam der wet’ voor ons spelen.
Er is een moord gepleegd in het dorp. De oude Derk Groothof is dood aangetroffen in zijn huis onder
verdachte omstandigheden. Opperwachtmeester Sikkema blaast hoog van de toren dat zij de moordenaar,
hoe dan ook, in de kraag zullen vatten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoofdcommissaris Van
der Valk is lang niet te spreken en dreigt het hele bureau op te heffen, als er niet gauw resultaat wordt
geboekt. De opperwachtmeester krijgt hulp uit onverwachte hoek ….
Een vrolijke crime met een serieuze achtergrond. Reserveer snel uw kaartjes.

Jaarvergadering 31 maart 2020
Onze jaarvergadering is op dinsdagavond 31 maart a.s. bij ‘Het Roode Hert’. We beginnen om 19.45 uur.
Ook het college van B & W van de gemeente Dalfsen zal aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan over
zaken die spelen in de gemeente Dalfsen. Heeft u nog speciale aandachtspunten of vragen, mail ze dan
voor 1 maart a.s. naar plbelangankum@live.nl of geef ze door één van onze bestuursleden.
Wel of geen paasvuur op 2e Paasdag (13 april 2020)?
Jaarlijks op 2e Paasdag organiseren we in samenwerking met Loonbedrijf Lindeboom een paasvuur.
Zoals u in de media hebt kunnen lezen, wil de gemeente Dalfsen nog wel ontheffing verlenen van het
stookverbod voor paasvuren, maar zal er strenger worden toegezien op het formaat van de paasbult. Deze
mag maximaal 500 m3 zijn. Ook komt er meer aandacht voor de veiligheid tijdens het paasvuur.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum wil graag de traditie van het paasvuur voortzetten en is in
gesprek over de locatie en de benodigde vergunningen. We hopen dat het paasvuur in Ankum op 2e
Paasdag door kan gaan, zij het in afgeslankte vorm. In verband met de maximale grootte van de bult zal er
in elk geval minder snoeihout gebracht kunnen worden. De gemeente heeft aangegeven dat zij extra
takkendagen gaat organiseren, zodat u toch uw snoeihout kunt afvoeren. Zodra we meer informatie
hebben, laten we u dat weten.
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Plaatselijk Belang Ankum e.o. bestaat 40 jaar!
Op 24 maart 2020 is het 40 jaar geleden dat de vereniging ‘Plaatselijk Belang Ankum en Omgeving’ is
opgericht. Dat willen we samen met u vieren op zaterdag 29 augustus 2020. We hebben een
jubileumcommissie in het leven geroepen om invulling te geven aan deze dag, maar we kunnen nog wel
wat extra vrijwilligers gebruiken. Wilt u meedenken en meehelpen, neem dat even contact op Jeanet Klei,
(tel. 06-15372616) of stuur een mailtje naar plbelangankum@live.nl.

Noteer ook de volgende data alvast in uw agenda
Kindermiddag
:
13 mei 2020
Beachvolleybaltoernooi
:
19 juni 2020
Fietstocht Toer de Boer
:
datum nog niet bekend
Jubileumevenement
:
29 augustus 2020
Schiet- en sjoelavond
:
20 november 2019
Te zijner tijd ontvangt u hierover nadere informatie.
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