Blankenham april 2019

Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.
16 februari een kluchtige eenakter door toneelvereniging ,,Excelsior” .

,,De klok van acht houdt wacht”
Rolverdeling:
Jenefer Pereboom, Wendy Braad, Alard Stoter, Mark Zandbergen.

Het was weer geslaagd;
Toneelvereniging: BEDANKT!!!

22 februari
Beste dorpsbewoners
Graag willen wij jullie informeren over de gang van zaken met
betrekking tot de sollicitatie procedure beheerders dorpshuis
“De Skulpe”
Helaas hebben we deze procedure met Reinier en Rebecca
per direct moeten beëindigen.
Daar waren dringende redenen voor.
Gelukkig heeft zich een nieuwe kandidaat aangemeld.
Een korte procedure heeft geleid tot de aanstelling
van Wiecher Braad en Lutske Kloosterman
per 1 maart a.s
Wij vertrouwen erop dat Wiecher op een goede wijze vorm en
inhoud geeft aan het dorpshuis “ De Skulpe”
Er zijn perspectieven die de moeite waard zijn om optimistisch
de toekomst tegemoet te zien.

1-3-2019

Onze nieuwe beheerders
van ons dorpshuis “ De Skulpe”
Wiecher Braad en Lutske Kloosterman.
Meteen vier verenigingen deze avond.
De bediening ging fantastisch of ze het altijd
hadden gedaan.
Chapeau!!!!

Ga zo door!
Geboren 25-2-2019 dochter van Robert en Jelleke Holtland Van harte gefeliciteerd!!

Eppy Kruithof was weer in het ziekenhuis opgenomen,gelukkig is zij nu weer thuis.
Menno Hulleman heeft ook in het ziekenhuis gelegen en is geopereerd.
Wij wensen hun beide beterschap.
Joke Bos kwam met het uitlaten van de hond ook raar te vallen en brak haar pols.
Rienk Dijkstra is 1 april met pensioen gegaan ( geen grap) geniet van je vrije tijd!

22-2-2019 Kuinre
Gezellige stamppot eten in de Botter te Kuinre ( 50 +)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glasatelier Jewels Delight is opgericht in 2012 en gespecialiseerd in
hoofdzakelijk met de hand vervaardigde glasproducten en sieraden uit eigen
atelier. Bij ons kunt U terecht voor de meest uiteenlopende unieke producten
zoals wanddecoraties, glas-in-lood, Tiffany lampen, sfeerlichtjes, zonnevangers,
raamhangers, kettinghangers, oorstekers, armbanden, glashangers,
glasversmelting etc. teveel om op te noemen.
Daarnaast leveren wij werken in opdracht, U kunt bijvoorbeeld een persoonlijk
glaswerk laten maken voor jubileum of gebeurtenis in glas naar uw eigen wens.
Ook voor kleine reparaties aan glas-in-lood of Tiffany bent U bij ons aan het juiste
adres.
Binnenkort gaan wij een workshop ‘’klein Tiffany” starten. Hierbij word een glaspaneeltje gesneden van 15x15cm. inclusief
randafwerking, beschilderd, glassnijden, slijpen, koper foliën en solderen. Hierna voorzien van ogen en ketting.
De prijs bedraagt 12,50 per middag/avond á 2,5 uur. Benodigde tijd ca. 2 tot 3 sessies.
Voor info of deelname op; info@jewelsdelight.nl
Neem ook eens een kijkje in onze webwinkel!; www.jewels-delight.nl
Cees en Abby Hundersmarck
Kerkbuurt 6 Blankenham

Voor herhaling vatbaar luitjes…
Na lang wachten staat er de eerste paal in de grond voor onze appartementen
die gebouwd zullen worden in de voormalige Willem Alexander school.
Volgens geruchten zouden er 17 belangstellende zijn waarvan een Blankenhammer.

Vertrek: 1 mei a.s. verhuis ik definitief naar Emmeloord.
Klaas en ik hebben een heerlijke tijd gehad hier in Blankenham. Wat waren we blij met ons stekkie....
Helaas moesten wij te vroeg afscheid nemen van Klaas, hij
wilde eigenlijk niet verhuizen, maar gezien ook wij ouder
worden en de tuin groot is, werd er beslist. Ik zal
Blankenham gaan missen, de tuin, het uitzicht, de
buurtjes.....maar het komt allemaal goed. Iedereen bedankt
en tot ziens.
Groetjes, Nettie van den Belt
P.s. Een voordeel...geen blaffende hond meer in de tuin...!
Met vriendelijke groet,
Nettie van den Belt
06-22959567

Wij wensen haar veel woonplezier in Emmeloord!

Social sofa
Zie in de bijlages de sofa met daarop het opgetekende ontwerp. Het viel niet mee om vanaf fotomateriaal de beelden te vertalen naar een
opgetekende versie maar wij denken dat we goed op weg zijn.

Als alles volgens het plan verloopt, wordt de sofa op vrijdag 5 april gebracht in de schuur bij Jacob en Hennie, aan de
Hammerdijk. ( nu dat is inmiddels een feit!!)
Dan krijgen we op zaterdag 13 april een hele dag tekst en uitleg in de vorm van een workshop van een medewerker van de
Social Sofa.
We beginnen dan om 10.00 uur tot 16.00 uur! Dus dan gaan we met een stel vrouwen aan het werk.
Ze zullen nu het ontwerp wat wij ingediend hebben uitwerken en het definitieve ontwerp naar ons opsturen.
( dus dames koffie/thee, lunchpakketje, fruit e.d. meenemen!!)
Bent u enthousiast geworden om deze sofa mee in te kleuren met mozaïek steentjes ,of wilt u ook de workshop volgen geef u
dan op bij:
Gerdi Stoter tel: m.stoter.8373em@canaldigitaal.nl of 0527 291452
Ineke kikstra tel: i.kikstra@hetnet.nl of 052720 2398
Nu is de grote vraag waar komt de sofa te staan !!

De sofa is gekomen op de Hammerdijk
5 bij Jacob en Hennie.
Er volgt eerst nog een workshop zie
hierboven.( 13 april )
U kunt zich opgeven om mee te
te helpen er een juweeltje van te
maken voor ons dorp.
De belangstelling was groot!!!!

Uitslagen

1 Jo
2 Koos
3 Siem
4 Francisca
5 Hendrik
6 Trijntje
7 Mark
8 Egbert
9 Mike
10 Mathé

5015
4966
4858
4828
4781
4670
4655
4634
4603
4549

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mirthe
Marcus
Jan
Aukje
Jelle
Trees
Ans
Bennie
Johan
Koosje

4471
4458
4413
4376
4365
4335
4221
4101
4073
3908

Wat kan iets veranderen !! We blijven het volgen op Hammerdijk 30

Agenda:
12 april jaarvergadering Dorpsbelang aanvang 20.00 uur
27 april puzzeltocht
31 mei Rommelmarkt

Wat een verrassing
bij de familie van Unen
Een vierling geboren!!!

Fredy Stremmelaar heeft na jaren
een mooi monument op zijn graf gekregen
van de oude medespelers van de Diekbloazers.

Uitslagen Bridge 1januari t/m 1 april 2019.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12

Klaas Jan Westenbrink
Steven van Dongen
Betje Zandbergen
Dimar Stoter
Mark Zandbergen
Ineke Kikstra
Mink Stoter
Jo Donker
Piet de Wit
Corrie Neeleman
Leo Neeleman
Marten Donker
Wieke de Wit
Mahamani ten Have

57,72 %
57,72 %
55,07 %
54,37 %
54,00 %
53,99 %
53,33 %
51,91 %
45,11 %
44,54 %
44,54 %
44,28 %
43,89 %
43,56 %

1
2
3
3
4
5
6
7
8

Guus Moedersheim
Rina Moedersheim
Ep Hoen
Regi Opalja
Trijnie Joustra
Annie Hoen
Simo Joust
Jannie Lok
Mirthe Wielenga

53,33 %
51,25 %
50,83 %
50,83 %
49,16 %
48,33 %
46,82 %
41,53 %
41,41 %

Tips

Doppen sparen
Totaal bij elkaar gespaard: €40.000 (t/m december 2018)
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleidehonden.
Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van
frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in. Je steunt niet alleen de opleiding
van onze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle
doppen samen al duizenden euro’s opgeleverd.
U kunt ze inleveren in het dorpshuis de Skulpe in een speciale ton.

Bedankt ineke

Kerkdiensten
14 april
18 april
19 april
20 april
21 april
28 april

9.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

4 mei
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
30 mei

18.45 uur Dodenherdenking
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Witte donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Eerste Paasdag

Zondagsschool
Blankenham
Blankenham
Blankenham
Blankenham
Blankenham
Kuinre

14 april
21 april
28 april
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei

Kuinre
Kuinre
Kuinre
Kuinre
Kuinre
Kuinre

Ruth
Palmpasen
Meivakantie
Samuel
David
David speelt voor Saul
goliath

9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Willie van unen

Vereniging Dorpshuis en
Dorpsbelang Blankenham
Secretariaat:
Karin Hakvoort
P/a Dorpshuis De Skulpe
Zeestraat 2
8373 EJ Blankenham
06-15698476
Aan de leden van Vereniging
Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham

Blankenham, maart 2019

Geachte heer /mevrouw,
Namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham nodig ik u
hierbij uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op:
VRIJDAGAVOND 12 april 2019
Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis “De Skulpe” te Blankenham.
De agenda voor deze vergadering staat op de achterzijde van deze pagina.
ATTENTIE:
De notulen van de vorige jaarvergadering liggen ter inzage in het dorpshuis de Skulpe vanaf 5 april. Deze worden op de
vergadering NIET meer voorgelezen.
Wij rekenen op uw komst.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Karin Hakvoort
secretaresse

AGENDA
voor de jaarvergadering van de Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang
Blankenham op vrijdag 12 april 2019, aanvang 20.00 uur.

1. Opening en welkom door de voorzitter Jules Kroese
2. Notulen ledenvergadering van 16 maart 2018 hebben ter inzage in het dorpshuis gelegen, vragen of opmerkingen?
3. Jaaroverzicht 2018 door de secretaris
4. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 door de penningmeester
5. Verslag Kascommissie: rekening en verantwoording 2018, door Gerdi Stoter en Ria Wichers-Schreur
6. Benoeming nieuw kascommissielid
Aftredend en niet herkiesbaar
 Gerdi Stoter
7. Rooster van aftreden, bestuursverkiezing


Vacature

Aftredend en herkiesbaar
 Linda Donker
 (tegen-)kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden


bij de voorzitter Jules Kroese.

8. Mededelingen
 Bedankje diverse vrijwilligers / uitnodigen vrijwilligersavond
PAUZE
9. Activiteiten in 2019 en verder
 Matrix dorpenplan 2019
 Natuurpad
 Infrastructuur
 Dijk
 Ontwikkelingen nieuwbouw
 Social Sofa
 JAC Blankenham
 AED
 Privacy wetgeving
10. Rondvraag
11. Sluiting officiële gedeelte

Een gezellige zondagmiddag voor ons dorpshuis

Tevens te bestellen verse roomboter gebakken stroopwafels
€ 3,-- per pakje en € 5,-- voor 2 pakjes
Ook te bestellen bij alle teamleden of blankenham@ziggo.nl

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS – 2019

Blankenham klimt tegen MS – team 2019
Na de edities 2016, 2017 en 2018 gaat er in 2019 wederom een team uit Blankenham de fameuze Kale Berg, de Mont Ventoux
voor het goede doel beklimmen. Dit zullen we gaan doen op 2e Pinksterdag maandag 10 juni 2019.
Na de fantastische ervaringen in de voorgaande jaren gaan we dit jaar met zeker 9 personen en 3 begeleiders en misschien
met nog wel meer mensen (er zijn nog wat twijfelaars ), Het team bestaat momenteel uit de volgende personen:
1. Jantina de Jonge – 3x fietsen
2. Sanne Van Alfen – 1x wandelen
3. Rijnie Donker – 1 of 2x wandelen
4. Chris de Jonge – 1x wandelen
5. Kees-Jan Blaas – 1 of 2x wandelen
6. Marco Gorte – 1x hardlopen en 1x fietsen
7. Gosse van der Zee – 2x hardlopen en 1x fietsen
8. Johan Wicherson – 3x fietsen
9. Rob de Jonge – 6x fietsen
10. Francisca de Jonge – begeleiding
11. Bert-Jan Grun – begeleiding
12. Jo Donker - begeleiding
Wij zijn ongelofelijk trots op ons dorp Blankenham dat we voor het 4e jaar op rij met zo’n grote groep in beweging komen
(Blankenham MoveS!) om meer aandacht te vragen voor de ziekte Multiple Sclerose (MS). Wij komen in beweging omdat we
dit kunnen en zo onze bijdrage kunnen leveren voor onderzoek naar deze vreselijke ziekte. Johan Wicherson is ook
toegetreden tot ons team, een echte Blankenhammiger, zijn vrouw Ellis heeft MS. Dit geeft voor ons nog eens een extra
dimensie en motivatie om dit te doen. Ellis volgt ons team actief via social media en steunt ons daar waar nodig. We denken
aan haar, en alle andere MS-patiënten, als we de top bereikt hebben!
Ons persoonlijke doel is, naast natuurlijk de sportieve uitdaging, uiteindelijk een MS-vrije wereld creëren. Hiervoor zamelen wij
geld in, wij doen dit via de belangeloze stichting MoveS bestaande uit vrijwilligers waardoor vrijwel elke Euro ook daadwerkelijk
aan het goede doel besteed gaat worden. Wij begrijpen heel erg goed dat wij niet de enigen zijn die iets voor het goede doel
doen en dat sommige mensen misschien zeggen, daar heb je hen ook weer. Maar….., je zult zelf maar MS of een andere
ziekte hebben. Als wij de top bereiken, en de vele aanmoedigingen ons op de berg omhoog geschreeuwd hebben, en we
vervolgens op de top ontvangen worden door MS-patiënten die soms zelf lopend de top bereikt hebben, dan begrijpen wij des
te meer waarom we dit doen. Een ontzettend emotionele en prachtige belevenis.
Daarom gaan we ook dit jaar gewoon weer proberen heel veel geld in te zamelen voor het goede doel, als tegenprestatie
zullen wij de Kale Berg gaan beklimmen.
Er staat een donatie pot in het Dorpshuis daarin kunt u een eventuele bijdrage
deponeren. Daarnaast staat er een inzameldoos voor oude mobiele telefoons, die
leveren wij in en brengen ook geld op.
Ook loopt onze jaarlijkse gerookte zalm- en stroopwafelactie momenteel weer, zie
hiervoor de aparte flyer in de nieuwsbrief. Bestellen kan tot 14 april en de
opbrengst is compleet voor ons team is. Misschien volgen er nog meerdere acties
maar dat hoort u via een nieuwsbrief of via onze Facebook pagina Blankenham
klimt tegen MS. Wilt u meer weten over de stichting waarvoor wij dit allemaal doen
kijk dan op de website www.klimmentegenms.nl via deze website kunt u ook een
bijdrage doen op ons team via de volgende link
https://deelnemers.klimmentegenms.nl/projects/blankenham-klimt-tegen-ms-760
Team Blankenham klimt tegen MS 2019

NOG EEN BLANKENHAMMER IN FRANSE DIENST

Jo Steenstra, Nieuw-Buinen

Onlangs reageerde Peter van Dijk uit Renkum op het artikel Blankenhammers in Franse dienst in een eerdere Nieuwsbrief
Blankenham.
Zijn voorouders hebben lang in Blankenham gewoond. Mede dankzij de gegevens van Ton de Graaf heeft Peter veel uit
kunnen zoeken. Zijn reactie heb ik verwerkt in het onderstaande.
Klaas Tijsen van Dijk
Klaas van Dijk is gedoopt op 30 mei 1790. Zijn ouders, Thijs Alberts (van Dijk) en Jacobjen Jans Mensen (Hollander) waren
rond 1800, ruim genomen, de rijkste inwoners van Blankenham op Erve Beukers, huidig adres Kerkbuurt 1. Toen Klaas in 1810
in dienst moest in het leger van Napoleon vond zijn vader tegen betaling een plaatsvervanger, een remplaçant, in de persoon
van Jannes Lykles Nieuwenhuis, ‘boerenknegt’, toen 27 jaar, nog ongehuwd en in bezit van een ‘jagtgeweer’.
Jannes Lykles Nieuwenhuis/Nijenhuis
Peter dacht dat Jannes Lykles Nijenhuis in Oldemarkt was geboren – daar stokte zijn onderzoek. Geen wonder. Want, wat ik
meteen al vermoedde, Jannes Nijenhuis is niet geboren in Oldemarkt!
Hij is geboren te Blesdijke op 2 mei 1786 in het grote gezin van Lijkle Jannes (Nijenhuis) en Hiltjen Peters (Wierstra). Tussen
haakjes de familienaam sedert 1811. Jannes is gedoopt op 5 mei 1786.
Dat Oldemarkt in beeld kwam, is niet zo vreemd. Zijn ouders zijn er in november 1780 getrouwd, omdat Hiltjen Peters daar toen
woonde. Eind december 1804 zijn ze ingeschreven als lidmaten van de kerk in Oldemarkt. Daar zijn zij ook overleden, Hiltjen in
1826 en Liekel in 1827.
Jannes Lijkles Nijenhuis komt heelhuids uit de Napoleontische dienst terug want hij trouwt op 5 oktober 1815 te Kuinre met
naaister Marrigje (Marijgjen) Schaap. Zij is geboren te Blankenham op 16 maart 1794 en een week later daar gedoopt. Marrigje
is een dochter van Roelof Berends (Schaap) en Jantje Jans (Koning); zij woonden in Blankenham op het Zuideinde.
Bij hun huwelijk is Jannes 29 jaar en Marrigje 21 jaar, beiden wonend in Blankenham. Het huwelijk vond plaats in Kuinre; tussen
1811 en 1818 vormden Kuinre en Blankenham één gemeente.
Al na twee maanden huwelijk werd dochter Hiltje Nieuwenhuis geboren, op 8 december 1815, gevolgd door zoon Roelof op 12
juni 1823. Uit de gegevens valt op te maken dat zij woonden in het Diaconiehuisje in Kerkbuurt vlakbij Erve Beukers.
Bij de zware watersnood van 4 februari 1825 verdronken Jannes Nieuwenhuis, zijn vrouw Marrigje en hun zoontje Roelof van
nog geen twee jaar. Er was ook schade aan huisraad en kleinvee.
Hiltje overleefde en nog maar net negen jaar oud werd het ‘onmondige kind’ opgevangen door haar grootmoeder, de weduwe
Jantje Jans Koning, in het Diaconiehuisje waar ook nog twee andere weduwen woonden en een arbeider.
Hiltje trouwde te Oldemarkt in 1841 met de vijftien jaar oudere bakker Jan van Gunst, weduwnaar met twee kinderen, geboortig
uit Steenwijk, maar tijdlang woonachtig in Oldemarkt.
Jan en Hiltje kregen drie kinderen: Jantje in 1842, werd zes jaar; in 1845 een levenloos kind; in 1846 Maria die zes maanden
oud werd. Hillegien van Gunst-Nieuwenhuis overleed te Steenwijk op 12 mei 1846, dertig jaar oud; haar man stierf een jaar
later.

Nog even over Thijs van Dijk
Bij het huwelijk van Jannes Nijenhuis in 1815 was een der getuigen Thijs Alberts van Dijk, inmiddels 78 jaar. Over Thijs Alberts
van Dijk schrijft Ton de Graaf heel veel in “Leven in Blankenham”: veel grondbezit, ook raadslid en acht keer lid kerkenraad.
eenmaal 1764-1766 en zevenmaal 1787-1817. Niet 1766-1787, want, schrijft De Graaf (p. 200): Dat zal verband hebben
gehouden met het feit dat Thijs en zijn vrouw Jacobje Jans Mensen in 1773 onder kerkelijke censuur waren geplaatst omdat
Jacobje kort na hun huwelijk van haar eerste kind was bevallen.
Dat Thijs een remplaçant kon inhuren voor zijn zoon weerhield hem er niet van aan de Fransen te verdienen. De Graaf (p. 117):
Het voor Blankenhammer begrippen zeer hoge aantal paarden in 1812 en 1813 duidt op enige fokkerij ten behoeve van de
oorlogsmachinerie van Napoleon. Thijs Alberts van Dijk was in 1812 eigenaar van negen paarden, waarvan zeven onder de
vier jaar. […] Het jaar 1814 laat weer een vrij normaal cijfer voor de paarden zien. […] Alleen Thijs van Dijk en Jannes Donker
beschikten ieder over vier paarden ouder dan 2 jaar.

I.kikstra@hetnet.nl
m.stoter.8373em@canaldigitaal.nl

