Blankenham juni 2019

Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.

Dinsdagavond en donderdagmiddag bent u van harte
welkom om mee te gaan mozaieken op onze social sofa..
in de kapschuur bij Jacob Hakvoort en Hennie Edelenbos
Hammerdijk 5

Palmpasen 14-4-2019

Palmpaastafel gemaakt door Rijnie Donker.

Mevr Willie van Unen heeft met de zondagsschoolkinderen mooie Paasstokken gemaakt.

Leuk initiatief!

Blokzijler Brokken Bridgedrive zaterdag 20 april 2019

Van de 84 paren heeft de Bridgeclub Blankenham toch twee prijzen
binnengehaald. Chapeau!!

Puzzeltocht Oranje vereniging van 27 april 2019
Hier een kort verslag van de rit van een Grobbe-hen…
Er deden 32 auto’s mee en dat voor zo’n klein dorp toch een mooie opkomst.
We moesten eerst richting Baarlo en vandaar werden we een kant op gestuurd. Wij de
Grobbe-hennen moesten richting Blokzijl. Daarna richting de camping de binnen landen in.
Hier waren sommigen van ons nog nooit geweest, dus werd het er meer op de omgeving
gelet dan op de aanwijzingen. Het was wel de bedoeling dat we er eerder weer waren dan
onze mannen dus we hadden de gang er goed in. We hadden een kaartje gekregen
waarop de grens stond aangegeven van de puzzelrit. Bij elk kroontje op de kaart was een activiteit georganiseerd en kon je een
letter verdienen.. Na allerlei B-weggetjes kwamen we uit bij St. Jansklooster. Daarna de 1e activiteit, voor ons : sjoelen. Deden
we het niet zo gek, dus 1 letter verdiend.. Toen richting Wanneperveen, achterlangs naar Giethoorn kwamen we onze 2e
activiteit tegen. Blikgooien. Nou ze zeggen dan wel eens; je gooit als een wijf! Nou dat deden wij dus ook! Geen blik omver, dus
geen letter. Door naar Steenwijk, daar gingen we iets de mist in… maar we waren zo snel dat konden we altijd later nog wel
een keertje rijden, volgens de fanatiekelingen in de auto! Van Steenwijk richting Scheerwolde onze 3e activiteit: De man van een
van onze hennen stond daar met z’n caravan. Hier moesten we koek happen en zo snel mogelijk fluiten. Dit ging op tijd. Onze
hen bracht het er goed vanaf, dus weer een letter erbij. Richting Baarlo kwamen we de laatste activiteit tegen. Spijkerpoepen.
Ook hier kregen we een letter als verdienste voor onze geweldige prestatie. Twee hennen hadden het streven om toch vooral
eerder binnen te zijn en hoger te eindigen als hun wederhelften.
Dus hup aan de puzzel met de gevonden letters.. Uiteindelijk
hadden we de oplossing gevonden!! Helemaal happy, dus in
racetempo richting dorpshuis. Daar waren we niet de eerste maar
wel eerder als onze mannen dus dat maakte al veel goed! Aan de
koffie met zo’n lekkere tompoes, dat hadden we wel verdiend! Even
later kwamen de andere deelnemers binnen. Een groepje was
buiten de tijd dus die kregen wat strafpunten. Als laatste was geëindigd: de
familie Paul en Rana Feith? Wij hennen waren 9de en helaas onze mannen
4de!! Op de derde plaats de Muldertjes 1, op de tweede plaats de Stodo’s en
op de eerste plaats de Muldertjes 2!! Al met al een geweldige mooie
puzzeltocht, op plekken geweest waar je anders nooit komt. Oranje
vereniging bedankt voor weer een geweldige middag!! Toen was het tijd voor
de borrel het was per slot van rekening Koningsdag!!

32 auto’s en 125 personen

Uitslag!

Tinus en Eppie Kruithof waren 10 mei 62 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd.
Mart Donker Is voor de tweede keer geopereerd
aan zijn schouder. Hopelijk komt het nu allemaal goed.

Wij heten Michiel en Mariska van Ommen kerkbuurt 2 en Hayo Klaver Hammerdijk 27
van harte welkom heel veel woonplezier in ons mooie dorpje!

zondag 19 mei 2019

"Uniek Rondje Weerribben" 2019
Heerenveen

Een werkelijk prachtige toertocht met keuze uit verschillende afstanden die via zuid Friesland voert
door de geweldige natuur van Overijssel waarbij de Weerribben hun van de mooiste kant laten zien.

Wiecher en lutske Braad hadden het voor elkaar,
s’ morgens vroeg stond alles mooi klaar voor de ontvangst .
Onze complimenten!

Zondagsschool ’t Meibloempje Blankenham
De palmpaas optocht is door 7 kinderen gelopen.
Nu vertellen we de verhalen van koning David.
Dit is wat we de komende tijd gaan doen:
2 juni - Hemelvaart
10.00 uur
9 juni - Pinksteren
9.30 uur
16 juni - David moet vluchten
10.00 uur
23 juni - Hebt je vijanden lief
9.30 uur
30 juni - De speer en de kruik
10.00 uur
Daarna is het zomervakantie.
We beginnen in de kerk en gaan na een gezamenlijke opening naar het dorpshuis voor ons verhaal, een
kleurplaat of een spel. De zondagsschool is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Wil jij meedoen dan zien
we jou graag en word het vast heel gezellig!
Willy van Unen.

Vrijwilliger(s) gevraagd!!!
De talud van het kerkenpad zou gemaaid moeten worden.
Er is vast wel iemand die dit zou willen doen.
We moeten ons dorpje toch netjes houden.
Wie o wie??
Dank zij Rienk Dijkstra hangen onze schilderijen weer prachtig tegen de muur
met een speciaal ophangsysteem.
Bedankt Rienk

Afsluiting van het seizoen van de beeldhouwclub ,,Skulptura’’

Een super leuke dag te beginnen met koffie en gebak. om 10.00 uur.
Daarna het experimenteren met pastel krijt wat bijna niemand had gedaan een hele uitdaging. En wat kwamen er
mooie resultaten tevoorschijn. Tussen de middag een heerlijke lunch klaar gemaakt door Wiecher en Lutske..
Tegen vijf uur nog even borrelen en met onze kunstwerken naar huis.
Ineke en Gerdi hebben de nodige foto’s gemaakt waar Gerdi voor iedereen een power point van heeft gemaakt als
herinnering aan deze gezellige dag.

Allemaal een fijne
zomer
en tot ziens in
september.

Er is al een feestje voor de buren georganiseerd
op Hammerdijk 30 te Blankenham!

Een metamorfose van onze Hangplek .
Ester en Linda hebben een mooie kast geplaatst waar u uw uitgelezen boeken kunt plaatsen,
en evt een nieuw boek kunt meenemen voor te lezen.
Nu nog wachten op het rieten dakje en de omlijsting van het hangplek
Dan is dit ook weer een aanwinst voor ons dorp.

Het anker is weer onkruidvrij gemaakt, de fruinen zijn weer te lezen,
en de bloempotten staan er prachtig bij, en de dijk is opgefleurd

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS BEDANKT U VOOR UW STEUN

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS BEDANKT U VOOR UW STEUN
Opbrengst zalm- en stroopwafelactie € 1.571, een fantastisch resultaat voor ons team!!
Blankenham klimt tegen MS naar de Mont Ventoux we zijn er klaar voor en hebben er ontzettend veel zin in. We hebben al
ontzettend veel donaties gehad, enorm bedankt daarvoor en dat is echt super mocht u nog willen doneren dan kan dat nog via
de volgende link https://deelnemers.klimmentegenms.nl/…/blankenham-klimt-teg…

Alle kopers en donateurs enorm bedankt, dit draagt bij aan nog meer onderzoek naar de oorzaak van MS en naar
uiteindelijk een MS-vrije wereld. Wij als team zijn trots dat we dit hebben kunnen bewerkstelligen
Team Blankenham klimt tegen MS 2019.
Jantina de Jonge (fietsen 3x)
Sanne van Alfen (lopen 1x) Rijne Donker (lopen 1x of 2x)
Chris de Jonge (lopen 1x)
Gosse van der Zee (hardlopen 2 en fietsen 1x)
Johan Wicherson (fietsen 3x)
Kees Jan Blaas (lopen 1x of 2x)
Marco Gorte (hardlopen 1x en 2x fietsen)
Rob de Jonge (6x fietsen)

Tijdens de rommelmarkt werd er nog flink aandacht besteed aan de Multiple Scerose. Opbrengst €114,00
prijswinnaars voor 2 kaarten Burgers Zoo, Mike uit Blokzijl, en Geertje Oosten.

Bridge-uitslagen vanaf 1 januari t/m 27 mei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Klaas-Jan Westenbrink
Dimar Stoter
Steven van Dongen
Mink Stoter
Betje Zandbergen
Mark Zandbergen
Ineke Kikstra
Jo Donker
Simo Jongstra
Marten Donker
Wieke de Wit
Piet de Wit
Leo neeleman
Corrie neleman
Mahamanie

57,39 %
56,39 %
56,10 %
56,06 %
54,12 %
52,82 %
51,25 %
50,52 %
48,06 %
45,74 %
45,12 %
44,56 %
44,11 %
43,97 %
42,97 %

invallers
1
2
3
4

Regi
53,75 %
Rina Moedresheim 48,14 %
Guus Moedersheim 46,58 %
Jannie Lok
41,53 %

Een zeer geslaagde afsluiting met iets lekkers bij de koffie,
en een heerlijk hapje bij de borrel.De borrel werd aangeboden door
de familie Moedersheim.

Oproepje…
Wij, Bridgeclub Blankenham zin op zoek naar nieuwe leden voor onze bridgeclub.
Deze oproep is niet perse bedoeld voor ervararen bridgers maar zeker ook voor entousiaste mensen die dit leuke
spel willen leren spelen
Ons doel is om komend jaar een nieuwe cursus te laten starten, voor de kosten hoeft u het niet te laten
( ca. € 60,00 per persoon
Lijkt het u leuk om mee te doen /het bridgen te leren of wilt u meer informatie?
Bel of app gerust !!!
Steven van Dongen 06 24416220
Mark Zandbergen 06 53707352

Dauwtrappen 30-5-2019

31- 5 - 2019

Opbrengst € 1052,00
Inzameling postzegels en kaarten
Er zijn al veel postzegels, kaarten, munten en cartridges bijeen gebracht en dat levert verbazend veel op!
In 2018 was dat maar liefst 28969,- ! Deze opbrengst is van heel Nederland.
Onvoorstelbaar dat je met iets wat iedereen weggooit zoveel geld bij elkaar kunt brengen.
Ook in ons dorp is er al heel wat ingezameld, daarvoor hartelijk dank! Samen kunnen we zo heel wat doen.
Kerk in actie steunt met dit geld veel verschillende doelen.
Heeft uw ook nog wat postzegels of kaarten breng ze dan bij
Willy van Unen Blokzijlerdijk 11 Blankenham

Zaterdag 30 juni oud papier ophalen
Veranderd u van Mailadres geef het ons dan door!!
Heeft u nog iets te melden mail ons gerust!
De volgende nieuwsbrief komt begin augustus 2019

TWEEMAAL TACHTIG JAAR
Jo Steenstra, Nieuw-Buinen
In een vorige Nieuwsbrief schreef ik over de Joodse tweeling Leo en Max
van Gelder, die als jonge onderduikertjes in 1942 in de Hervormde
pastorie van Blankenham zijn opgevangen. Zij hebben in totaal op zelfs
dertien adressen moeten onderduiken.
Geboren op 7 maart 1939, hebben zij hun tachtigsten verjaardag mogen
vieren op zondag 17 maart 2019 te midden van een veertigtal gasten.
Onder hen ook Theo Versteeg (83) en zijn vrouw uit Slochteren. Bij diens
ouders in Vinkeveen heeft de tweeling aan het eind van de oorlog het
langst ondergedoken gezeten.
Theo is de man die voor mij de hernieuwde zoektocht naar de tweeling in
gang heeft gezet.
Op het verjaardagsfeestje heeft Theo ook kennis kunnen maken met
Wim van Gelder (geboren Blankenham 1943) en Janneke van Gelder
(geboren Den Bosch 1947), kinderen van het predikantenechtpaar uit
Blankenham met, toevallig, dezelfde familienaam als Leo en Max.
Inmiddels hebben Leo en Max al de onderduikboerderij in Vinkeveen
bezocht. Zij wisten, meer nog dan Theo Versteeg, details te vertellen
over het leven op de boerderij in 1944/1945: zwartbonte en roodbonte
koeien, de slacht van een varken. Ook dat zij bij onverwachts vreemd
bezoek onder het overhangende tafelkleed kropen.
Leo en Max zijn eeneiige tweelingbroers, lijken nu minder op elkaar dan
vroeger. Maar als een van hen een paar dagen niet heeft gebeld, vraagt
hun partner of er soms iets is…
Zo sterk is hun onderlinge band nog steeds.
Mijn artikel is recent ook verschenen in het blad de Proosdijkoerier 35-2,
juni 2019, met als extra een paar fotootjes van het bezoek van Leo en
Max aan hun onderduikboerderij in Vinkeveen.
De Historische Vereniging De Proosdijlanden zetelt in de gemeente De
Ronde Venen, waartoe ook Vinkeveen behoort.

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

Fijne Pinksterdagen!

