Plaatselijk Belang Ankum e.o.
Ankum, 22 mei 2020
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten,
Gelukkig wordt het aantal coronapatiënten in Nederland minder en zijn de maatregelen iets versoepeld.
We hopen dat dit doorzet, zodat we over een tijdje elkaar weer kunnen ontmoeten en opzoeken.
De coronaperiode is voor ons allemaal ingrijpend. Er is niet alleen de angst om ziek te worden of iemand te
besmetten, maar ook eenzaamheid en financiële zorgen kunnen op de loer liggen. Zorg goed voor uzelf,
vraag hulp, waar nodig en geef aandacht aan de mensen bij u in de buurt. Dit ‘noaberschap’ is juist in deze
tijd erg belangrijk.
Heeft u als oudere of als mantelzorger een hulpvraag, dan kan ook Saam Welzijn een luisterend oor bieden
en met u meedenken voor een oplossing. Zie ook: https://saamwelzijn.nl/saam‐welzijn‐blijft‐bereikbaar‐
en‐hulp‐bieden/
Onze activiteiten tot 1 september gaan helaas niet door
Door de coronamaatregen vervallen de volgende activiteiten:
 Beachvolleybaltoernooi (19‐6‐2020)
 Fietstocht Toer de Boer (27‐6‐2020)
 Jubileumevenement (29‐8‐2020). Dit evenement schuift een jaar door naar 28 augustus 2021.
De schiet‐ en sjoelavond op 20 november 2020 gaat vooralsnog gewoon door. Te zijner tijd ontvangt u
hierover meer informatie.
Bestuur Verenigingsgebouw Ankum stopt per 1 september 2020
Het bestuur van Verenigingsgebouw Ankum (Vossersteeg 26) stopt ermee per 1 september a.s.
Zij hebben helaas geen opvolgers kunnen vinden. Wij willen het bestuur hartelijk danken voor hun inzet
van de afgelopen jaren. Dankzij hen konden er jarenlang buurtactiviteiten plaatsvinden, waaronder de
ouderenochtenden van Saam Welzijn, dansavonden, kaartavonden, informatieavonden en natuurlijk onze
jaarlijkse schiet‐ en sjoelavond. De gemeente heeft ons laten weten dat zij graag willen, dat het
Verenigingsgebouw haar buurtfunctie behoudt. Plaatselijk Belang Ankum e.o. onderschrijft dat van harte.
Daarom willen we u oproepen om na te denken over hoe hier invulling aan kan worden gegeven.
Heeft u ideeën voor een goede invulling en wilt u hieraan een bijdrage leveren, of kent u mensen die dit
willen, neem dan contact op met de gemeente. De gemeente wil graag medewerking verlenen aan nieuwe
plannen. Mocht het niet lukken om de buurtfunctie van het Verenigingsgebouw voort te zetten, dan zal
deze locatie hoogstwaarschijnlijk een andere bestemming krijgen.
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Jaarvergadering in het najaar
We hopen in het najaar alsnog onze jaarvergadering te kunnen houden. Tot die tijd zullen Jeanet Klei en
ondergetekende nog hun bestuursfunctie blijven vervullen. Na de jaarvergadering zal Gerlinde Hartkamp‐
Massier de functie van secretaris overnemen. We zoeken nog een algemeen bestuurslid, die Jeanet Klei
dan kan opvolgen. Heeft u belangstelling voor deze functie of kent u iemand, die u daar geknipt voor vindt,
neem dan even contact met ons op. Zodra we een nieuwe datum hebben gepland voor de jaarvergadering,
laten wij u dat weten. Wilt u het ‘groene boekje’ nog even bewaren?
Werkzaamheden Vechtdalverbinding (N340 / N48 / N377)
De werkzaamheden voor de Vechtdalverbinding zijn in volle gang, zoals u hebt kunnen zien. Op de website
van de provincie Overijssel vindt u informatie hierover. Ook geeft de provincie een nieuwsbrief uit,
waarvoor u zich kunt aanmelden. Daarnaast is er informatie over de planning beschikbaar op de BouwApp.
Het informatiecentrum Vechtdalverbinding aan de Hessenweg is vanwege de coronamaatregelen tijdelijk
gesloten. Heeft u vragen, dan kan dat telefonisch of via mail. Voor de uitvoeringswerkzaamheden kan dat
via 06 34 59 06 11 of vechtdalverbinding@bam.com. Voor algemene vragen over het project kan dat via
06 10 74 14 72 of vechtdalverbinding@overijssel.nl
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