Ankum, september 2021
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten,
De scholen zijn weer begonnen en de zomervakantie zit er voor velen
van ons weer op. Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum draait ook
weer op volle toeren. Achter de schermen zijn er al weer de nodige
belletjes geweest, bijeenkomsten bijgewoond en contacten gelegd.
Vandaag ontvingen wij een persbericht over wat Ankum aan gaat.
Daarom een nieuwsbrief met daarin drie onderwerpen:
informatieavond zoekgebied, oprichten energiegroep? en
fietstocht i.s.m. LTO.
Informatieavond zoekgebieden grootschalige opwek duurzame
energie Dalfsen
Dit artikel is ook de vinden in de Dalfser Marskramer van 7 september 2021
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Facebook
Volg ons ook op Facebook en blijf
op de hoogte van wat er speelt in
Ankum en omstreken:
https://www.facebook.com/plaatse
lijkbelangankum
Heeft u vragen, opmerkingen,
interessante ontwikkelingen in
Ankum of iets anders wat u met ons
wilt delen? Laat het ons weten!
plbelangankum@live.nl

‘Energiegroep’
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum heeft de afgelopen tijd gevolgd wat er speelt op het gebied van
duurzame energie. Aangezien Ankum ook onder de radar ligt als zoekgebied lijkt het ons goed dat de
ontwikkelingen nauw gevolgd worden door mensen die dit onderwerp interessant vinden en in contact
staan met de bewoners van Ankum. Wij willen graag deze mensen samen brengen om als groepje dit
onderwerp te sturen.
Mocht u/jij duurzame energie in Ankum een interessant onderwerp vinden?
Laat het ons weten!
Stuur een mailtje naar plbelangankum@live.nl met daarin uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer.
Wij zorgen er dan voor dat de geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten om dit onderwerp op te pakken.

Le tour de boer
Eindelijk kunnen we weer wat
organiseren!
Op zaterdag 25 september
wordt er een fietstocht georganiseerd
in samenwerking met LTO Noord.
Hiernaast vindt u de uitnodiging.
Hopelijk tot dan!
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