Blankenham augustus 2019

Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS BEDANKT U VOOR UW STEUN

WE DID IT!!!!!
Opbrengst Blankenham klimt tegen MS 2019 € 9.150,-- een fantastisch resultaat voor ons team!!
Totale verwachte opbrengst Klimmen tegen MS 2019 € 550.000,-Alle donateurs enorm bedankt, In totaal hebben we als team 20x de Mont Ventoux bedwongen op 10 juni 2019, een enorm
aantal en een ieder met zijn eigen doel en prestatie. Dit draagt bij aan nog meer onderzoek naar de oorzaak van MS en naar
uiteindelijk een MS-vrije wereld. Wij als team zijn enorm trots dat we dit hebben kunnen bewerkstelligen. Waar een klein
dorp GROOT in kan zijn!!!

Team Blankenham klimt tegen MS 2019.
1. Jantina de Jonge (fietsen 1x)
2. Sanne van Alfen (wandelen 1x)
3. Rijne Donker (wandelen 1x)
4. Chris de Jonge (wandelen 1x)
5. Gosse van der Zee (hardlopen 2 en fietsen
1x)
6. Johan Wicherson (fietsen 2x)
7. Cilia Wicherson (wandelen 1x)
8. Kees Jan Blaas (wandelen 1x)
9. Marco Gorte (hardlopen 1x en 2x fietsen)
10. Rob de Jonge (6x fietsen)
11. Francisca de Jonge (begeleiding en
verzorging)
12. Bert-Jan Grun (begeleiding en verzorging)
13. Jo Donker (begeleiding en verzorging)

Beste vrijwilligers,
Wij willen jullie bedanken voor de manier waarop jullie medewerking hebben verleend aan de activiteiten omtrent
het 600 jarig bestaan van Blankenham.
Zoals besloten in de bestuursvergadering van het dorpsbelang en conform afspraken gemaakt in de
jaarvergadering willen wij jullie een feestelijke BBQ aanbieden.
Deze vindt plaats op 22 juni as. om 18.00 uur in het dorpshuis de Skulpe.
Namens het bestuur wil ik U van harte hiervoor uitnodigen.
Wij rekenen op u komst, mocht u onverhoopt niet kunnen, wilt u zich dan afmelden bij Hendrik Donker.
Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham
Jules Kroese,
voorzitter

Een zeer geslaagde goed verzorgde avond. We hebben er van genoten!

Waarom !!!!
Waarom moest dit weer stuk gemaakt
worden???
En wie doet zo iets???

Onze beheerder van het dorpshuis
Wiecher Braad gaf het voorbeeld met de
afgelopen hittegolf.

Hij was alleen bang dat zijn haren nat
werden?
Of een verlate Nieuwjaarsduik?

Zo was het vroeger !!

Bertus en Iriis Hakvoort
zijn de gelukkige ouders
geworden
van hun zoon Jonas
Van harte gefeliciteerd

Leo en Corrie Neeleman
Op weg naar Venetië..
Ongeveer 1530 km
17 dagen gefietst.
Terug met het vliegtuig
2 uur en 5 minuten
Ook zijn ze samen 139 jaar oud geworden

Jaap van Benthem heeft ons dorpje verlaten
.Wij wensen hem veel woonplezier in
Steenwijkerwold
Ook Steven en Jannie van Dongen gaan ons
verlaten wij wensen hun veel woonplezier in
Kuinre

Onze Peter Oosterkamp heeft de stap naar het huwelijk genomen.
samen met Marijke Kramer.
19 -7- 2019
Van harte gefeliciteerd.
Wij wensen jullie alle goeds de komende jaren .in Urk.

Ook Ferdinand Hakvoort en Daniel zijn 7 juni in het
huwelijk getreden.
Van harte gefeliciteerd..
Wij wensen jullie alle goeds in Steenwijkerwold

Ze hangen wel hoog onze bloembakken, maar onze dorpsbeheerder wist wel raad
met een trapje en gieter heeft hij ze water gegeven.

Het begint er op te lijken de
appartementen in de oude Willem
Alexander school komen eraan!!

Na vele jaren in Blankeham de opvang van
kinderen te hebben gedaan is Miriam Wierstra
hiermee gestopt per een augustus.
Dit verdient wel een bloemetje.

Een onbekende vrijwilliger heeft
de talud van het kerkenpad gemaaid
Onze hartelijke dank hiervoor.

De Krabbenscheer!!
Hij tiert weer welig in de kolk
Zijn hier misschien ook
vrijwilligers om het eruit te halen?

Zo heeft u gelezen hoe de Social Sofa is ontstaan,
en hopelijk ziet u binnenkort de resultaten van onze Blankenhamse Social Sofa.

TIPS

Wij in Blankenham kunnen ook nog wat leden gebruiken,
u kunt hier een cursus gaan volgen.

Hola amigos,
Vanaf 2 april zijn wij weer thuis en de tijd vliegt hier voorbij.
Onze volgende reis naar Peru is vanaf dag 1 al weer in de
voorbereiding.
Daarnaast hebben wij wekelijks contact met Peru. Ons project
draait daar gewoon door.

-

Wat hebben wij in de tijd thuis gedaan?
-Wij hebben meermalen tandartsen bezocht met verzoeken om
materialen en hulp.
-Onze assistente Nuria heeft in de afgelopen 4 maanden tientallen
kinderen met beperking of ernstige ziekte bij HENUKI
aangemeld.
-Onze medewerkster in Nauta heeft maar liefst 139 gezinnen weten
te motiveren tot een betere leefsituatie.
Dora van de microcredietorganisatie verzet goed werk
richting gezondheidszorg en bied financiële steun waar nodig.
-Onze eerste transporten met medisch noodzakelijke
materialen zijn verzonden en aangekomen in Iquitos.
Zoals jullie in de laatste nieuwsbrief nummer 5 hebben
kunnen lezen houden wij op 31 augustus aanstaande een
open dag.
Bij deze nodigen wij jullie hiervoor van harte uit in buurthuis
De Botter aan de Burchtstraat 3 te Kuinre.
Vriendelijke groeten,

Jan en Len

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.
Iedereen bedankt voor het inleveren van de plastic doppen in het
dorpshuis de Skulpe.
iNEKE

Het begin is er op Hammerdijk 30

Wie neemt het initiatief om weer te gaan jeu de boules ?

Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en in de buurt.
In 2019 vieren we Burendag op 28 september.
We realiseren het ons vaak niet maar we hebben hier in Blankenham…
Geen oorlog
geen inbraken
geen vernielingen
geen rellen
geen plofkraken
geen moorden
geen steekpartijen
geen files
geen stakingen
geen fabrieken
Enz , enz……

Maar wel veel groen
maar wel wijde uitzichten
maar wel rust
maar wel mooie kolken
maar wel weide met vee
maar wel leuke verenigingen
maar wel uitkijk op de weerribben
maar wel een mooi kerkje
maar wel een mooi dorpshuis
maar wel veel honden en katten.

Wat een voorrecht om hier te mogen wonen!!

Verenigingen in Blankenham

Dorpsbestuur
Voorzitter. Dhr. J. Kroeze tel.0527239580

Kerspel
Secretaris: Dhr. J. Donker tel:0527202664

Biljartclub
Voorzitter:Dhr. J. Lok tel: 0617739555

Leeskring
Voorzitter: Mevr. M. Ten Have tel:0527291914

Oranjevereniging
Voorzitter: Mevr E. Donker tel:0617775409

Zondagsschool
Mevr. W. van Unen tel: 0527291587

Toneelvereniging
Voorzitter :Dhr. M. Zandbergen tel:0653707352

Mannenclub
Voorzitter Dhr. B. Oosterkamp tel:0527203046

Muziekvereniging
Voorzitter: ?

Zomaar
Voorzitter: Dhr .D. Stoter tel:0527239872

Voetbalvereniging
Voorzitter: Dhr: J. de Leeuw tel: 0622450292

Beeldhouwclub
Voorzitter: Mevr .I. Kikstra tel: 0527202398

Bridgeclub
Voorzitter: Dhr. J. Donker tel: 0527202664

Ouderen Welzijn
Voorzitter: Mevr H. Wietsma tel:0527231276

Visclub.
Voorzitter: Dhr. Ram. tel:0613813039

Gym & Volksdansen
Voorzitter: Mevr. M .Doeve tel;0527231415

Dijkruiters
Voorzitter: Mevr. L .Bergsma Tel:0622932537

Ook zijn er regelmatig klaverjasavonden

Klopt dit nog allemaal ??
Er zijn veel nieuwe bewoners in Blankenham, als deze lid willen worden graag het goede adres
doorgeven aan het dijknieuws dan kan ik het in oktober vermelden.
Zaterdag 31 AUGUSTUS 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 OKTOBER 2019
I.kikstra@hetnet.nl
m.stoter.8373em@canaldigitaal.nl

21 september Bingo avond in het dorpshuis de Skulpe.
Aanvang 19.30 uur

6 september is het bingokaart verkoop 19.30 uur
In het dorpshuis de Skulpe vanaf 19.30 uur
Er vallen grote prijzen te winnen!
Er is een aparte ronde met hoofdprijs een weekend weg.

Monumentendag 14 en 15 september 2019
In de N.H kerk te Blankenham
Met de monumenten dag toont de beeldhouwclub haar werk
beelden en krijttekeningen.
Ook verkopen we weer spulletjes voor de St.Ayuda Maya.
Met korting!!
Ook is er een leuke prijs te winnen….met thema ,,ken je dorp’’

Al met al weer gezellige uitjes in september!
We rekenen op uw komst!

