Blankenham oktober 2019

Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham

Enkele leden van onze
beeldhouwclub
zijn enthousiast wezen hakken
in de beeldentuin van Klein
Afrika.
In drie dagen krijg je het niet
klaar maar het begin is er.
We hopen het eindresultaat nog
een keer te kunnen tonen.

Verenigingen in Blankenham
Dorpsbelang
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 ‘het Meibloempje’
Mevr. W. van Unen tel: 0527291587

Toneelvereniging ‘Exelsior’
Voorzitter Dhr. M. Zandbergen tel: 0653707352

Mannenclub
Voorzitter Dhr A. van Seijen tel: 0527202585

Muziekvereniging ‘Opnieuw Verenigd’
Voorzitter Mevr. Jeanette Aukestel: 0527202891

Zomaar
Voorzitter Dhr .D. Stoter tel: 0527239872

Voetbalvereniging ‘VV Blankenham’
Voorzitter Dhr. J. de Leeuw tel: 0622450292

Beeldhouwclub ‘Sculptura’
Voorzitter Mevr .I. Kikstra tel: 0527202398

Bridgeclub
Voorzitter Dhr. J. Donker tel: 0527202664

Ouderen Welzijn
Voorzitter Mevr. H. Wietsma tel: 0527231276

Visclub ‘de Oude kolken’
Voorzitter Dhr. Ram tel: 0613813039

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

Dijkruiters
Voorzitter Mevr. L .Bergsma tel: 0622932537
Dorpshuis de Skulpe tel: 0527 202851
dorpshuisbeheerder Dhr. Braad tel: 0650277217

Ook is er elke laatste zaterdag van de maand een
Klaverjasavond.
Website: www.skulpe.nl
info@skulpe.nl

Belangrijke telefoonnummers
Alarm noodgevallen 112
Ambulance (38) 4684500
Brandweer Steenwijkerland 0521 538881 (055 5053322)
Dierenambulance 0522 255643
Politie 0900 8844
Dokterswacht in Heerenveen 0900 1127112
Servicelijn Gem .Steenwijkerland 0800 8650650
Wijkagent 0900 8844 (Berry.van.der.heide@politie.nl)
Website van Blankenham: www.dijkdorpblankenham.nl

Robin en Henriëtte Oosterkamp
Alweer twaalf en een half jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!
Op naar de 25 jaar

Ook Gerdi en Minke Stoter hebben de 40 jaar huwelijk
gehaald ook van harte gefeliciteerd. Op naar de 50 jaar!

Het dorpshuis is weer mooi opgeschilderd.
Het is ook weer wat anders, een vrouwelijke schilder(es)

Onze Blankenhamse troubadour Johannes ten Have
in actie op Schokland.
10 september 2019

De kolk voor ons kerkje is weer helemaal krabbenscheer vrij.

Een mooi initiatief van onze dorpsgenoot Rana Feijth en haar collega Mirjam

Spierfonds collecte
Opbrengst in Blankenham
€215,71
Het wordt nu menens bij de fam. Ipenga
aan de Hammerdijk 30

Alle gevers en collectanten bedankt

Welkom in ons dorp Willem Maas en Bartje Jansen Zeestraat 44.
Wij wensen jullie veel woonplezier in Blankenham.
Dhr. Gert Appelo heeft een auto ongeluk gehad en opgenomen in het ziekenhuis.
Gelukkig is hij nu weer thuis,wij wensen hem van harte beterschap.

Fietstocht van de Blankenhamse dames 20 augustus 2019

Reisverslag fietstocht dames Blankenham.
Dinsdag 20 aug. was het weer zover voor onze jaarlijkse fietstocht. 's Morgens om half tien vertrokken
wij met 9 dames en fietsen in 5 auto 's richting Staphorst. Daar aangekomen genoten we eerst van
koffie met appelgebak en toen op de fiets. In de buurt van De Wijk was de eerste stop voor onze
meegebrachte lunch. Toen via De Wijk naar IJhorst waar de eerste tegenslag, regen dat s'morgens niet
was voorspeld, even geschuild onder een paar afdakjes en buienradar geraadpleegd op naar Balkbrug.
Ook daar nog een bui maar toen zaten we binnen aan een lekker kopje thee. Daarna op naar de Zwarte
Dennen waar de heide prachtig bloeide. De tweede tegenslag diende zich aan. Joukje had een lekke
band. Van alles geprobeerd om er weer lucht in te krijgen maar het lukte niet. Klazien en ik de laatste
kilometers vooruit naar Staphorst om de auto te halen, de anderen lopend op weg. Na telefonisch
contact hebben ze Joukje achter gelaten op de parkeerplaats bij de plas waar ze later door ons met de
auto is opgehaald. Gina had in Staphorst op het laatst ook nog een lekke band. Een uurtje later dan
gepland, een heerlijke maaltijd waarna we voldaan terug gingen naar BLANKENHAM . Klazien en Lina
hartelijk bedankt voor prachtige uitgezette route, en Willie bedankt voor de mooie foto's.

Monumentendagen 14 & 15 september 2019.
Dirk Hoen was de winnaar van de geluksdruppel
de zeventigste bezoeker.
De pompoen ging naar Jaap Oosten. Hij zat er maar een paar kilootjes naast…. hij woog 9 kilo.
De kleurwedstrijd is gewonnen door Luna en de tweede prijs is voor Daley,
wonen beide op kerkbuurt 8.
Voor de Stichting Ayuda Maya hebben we € 352,50 opgehaald.
Beide dagen zijn er 174 bezoekers geweest.

Dit was ook een prijsvraag met de monumentendagen,
helaas was er maar 1 formulier ingevuld met 5 goede antwoorden.
Dit was Mevr. Corrie Appelo.
Zij is met de fotocollage met alle
huizen van Blankenham naar huis gegaan.

In de Nieuwsbrief 2019/3 schreef ik dat mijn artikel over de Joodse tweeling Leo en Max van Gelder ook is geplaatst in de
Proosdijkoerier 35/2 (regio Vinkeveen). Naar aanleiding van een ander artikel in dat blad schreef ik een reactie, die tot mijn
verrassing in de Proosdijkoerier 35/3 is opgenomen, met drie van de meegeleverde afbeeldingen. Niets nieuws voor U, maar
wellicht leuk vanwege de aandacht voor Blankenham waarvan veel lezers van de Proosdijkoerier wellicht nog nooit hadden
gehoord.
Reactie ontginningsverhaal
Nieuw-Buinen.

Jo Steenstra,

in het vorige nummer van de Proosdijkoerier staat ook een artikel
over de ontginning van De Ronde Venen en de aldaar
veronderstelde veenkoepel. Het lijkt erop dat die ontginning vrijwel
parallel liep met de ontginning in NW-Overijssel. Geen wonder, de
bisschop van Utrecht was landsheer van het Sticht (Utrecht) en
van het Oversticht (Overijssel) en had een zomerresidentie in
Vollenhove, niet ver van Blankenham. Ook natuurgebied de
Weerribben was ooit een veenkoepel!
Kaartje van NW-Overijssel rond 1165.
NB: spicarium = graanopslagplaats van de bisschop in Paasloo
nabij het Braambos.
De nederzetting Silehem/IJsselham, vermeld in 1132 maar stellig
ouder, is met de ontginning mee oostwaarts opgeschoven. De
oude locatie nabij de Zuiderzeekust kreeg in 1418 de naam
Blankenham.
Blankenham is altijd klein gebleven, met vooral redelijk welvarende
veeboeren, nogal vrijzinnig-protestants.
Nog steeds sta ik versteld van de grote gemeenschapszin aldaar, waarbij de
enige kerk (nu PKN) probleemloos door allen voor alles en nog wat wordt
gebruikt.
Vanwege de ligging aan de Zuiderzee heeft Blankenham enorm te lijden
gehad van watersnoden, getuige de kolken achter de zeedijk als restanten
van golfoverslag. Bij de watersnood van 1825 kwam 10 procent van de
bevolking om!
Daarna is
een kanon
aangeschaft
. Voor
buitenstaan
ders heel bevreemdend: het staat niet op de dijk richting de
Zuiderzee, maar juist aan de landkant aan de voet van de
zeedijk. Het is namelijk een hoogwaterkanon, waarvan het
geluid ver droeg over het achterland; het aantal schoten was
een indicatie voor de mate van gevaar.
Het kruithuisje erbij heeft een ingenieuze dakconstructie: dat
wordt opgetild ter voorkoming van schade door de luchtdruk
van schoten.

NB: om het 35-jarig bestaan te vieren van die Hist. Ver. hebben zij een paar bijzondere programma's:
- Taxatie met experts van het TV-programma Tussen Kunst en Kitsch
- Kerstconcert van de Maastreechter Staar.
Tja, met heel veel leden, kun je ook wat organiseren.
Tot slot: ik hoop dat ik Blankenham nog eens goed onder de aandacht heb gebracht voor lezers die er tot voor kort
wellicht nooit van hadden gehoord.

Bingo avond in ,,de Skulpe’’ te Blankenham 21-09-2019.

Een zeer geslaagde avond !!
Voor herhaling vatbaar.
De hoofdprijs ging naar
Peter Oosterkamp.

Startzondag 22 september 2019.
Op zondag 22 september begon de kerkelijke gemeente Kuinre
en kerkelijke gemeente Blankenham samen een nieuw seizoen kerkenwerk.
Het thema van de dienst was:
Een goed verhaal.

Nieuws vanuit het Dorps Bestuur:
* De Blankenhamse Burendag van 28 september mocht ongeveer 30 oude en nieuwe buren verwelkomen om
kennis te maken. De reacties waren positief.
* Glasvezel komt naar Blankenham! De 40% is gehaald
* Infrastructuur fase 1 (rond De Skulpe) wordt het eerst behandeld (o.a. parkeer plaatsen)
* De vorderingen rond de school is fase 2 van de infrastructuur
* Er is een informatie boekje Blankenham in de maak. Informatie en aanvulling zijn welkom . Hier komen de
verenigingen met contact personen in te staan . Actuele informatie kunt u via de nieuwsbrief doorgeven
* De website van Blankenham is dringend op zoek naar informatie/nieuws van o.a. de verenigingen .

Helpen jullie de website levendig houden ?

Een bijzondere landing op Kerkbuurt 3
17 september 2019.

BURENDAG 28 SEPTEMBER in de Skulpe

Linda Donker had haar best gedaan om een burendag te
organiseren voor ons dorp.
Samen gezellig het wel en wee bepraten en vooral kennis maken met
nieuwe bewoners.
Blankenham met 315 inwoners waar 35 personen hier gehoor aan hebben
gegeven.
Al met al een gezellige bijeenkomst met koffie en iets lekkers en een
borrel toe.
Bedankt Linda voor het organiseren.

Wie van vissen houdt kan zijn hartje hier ophalen!!!!

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS – 2020
Na de edities 2016, 2017, 2018 en 2019 gaat
er in 2020 wederom een team uit
Blankenham de fameuze Kale Berg, De Reus
van de Provence, de Mont Ventoux
beklimmen. Dit kan wandelend, (hard)lopend
of fietsend,
1, 2, 3 of zelfs 6x. Dit zullen we gaan doen
op 2e Pinksterdag 1 juni 2012. Voor ons team de
5e keer op rij en voor de stichting
MoveS de 10e keer. In beide gevallen dus een
lustrum  De stichting MoveS heeft zich als doel
gesteld om in 2020 met 1.000 personen
de Reus van de Provence te beklimmen en
minimaal 1 miljoen Euro voor onderzoek naar de
oorzaak van MS op te halen. Een verdubbeling
van de aantallen
en het bedrag uit 2019. Team Blankenham klimt tegen MS wil daar ontzettend graag wederom haar steen(tje) aan bijdragen.
Het team wordt momenteel samengesteld en we staan nu op 4 personen en een aantal toezeggingen. Wij stellen ons als doel
om met minimaal 10 personen de berg te beklimmen, dit zou voor ons team een record zijn. Wilt u mee? Geef u dan op, het
geeft een enorme kik om dit voor het goede doel en voor uzelf te doen. U zult echt een onvergetelijke dag beleven op de Mont
Ventoux. Ook dit keer gaan we natuurlijk weer geld ophalen voor het goede doel, er is veel geld nodig voor onderzoek naar
uiteindelijk een MS-vrije wereld. Daar klimt Blankenham voor en daar zijn we ontzettend trots op. Misschien moeten we nog
eens verduidelijken dat de stichting MoveS dit belangeloos doet, de hele opbrengst komt ten goede aan MS. Alle deelnemers
betalen hun verblijf zelf. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte en u kunt ons volgen via onze Facebook pagina
Blankenham klimt tegen MS. Wilt u iemand van ons team persoonlijk doneren dan kan dit via de website
www.klimmentegenms.nl. Zoek ons team of de persoon op volg de instructie. Wij zullen weer verschillende acties inplannen
waaronder onze gerookte zalm- en stroopwafelactie die intussen in de wijde omgeving bekend is en waar reikhalzend naar uit
wordt gekeken!
Voor eventuele informatie of opgave: Contactpersonen: Rob en Jantina de Jonge, blankenham@ziggo.nl

De toppers van Blankenham
Gefeliciteerd.

Dijkruiters willen niet verhuizen van Blankenham naar Blokzijl
Rijvereniging en ponyclub de Dijkruiters wil niet vanuit Blankenham naar Blokzijl verhuizen om
plaats te maken voor woningbouw. ,,Verhuizen naar Blokzijl gaat ons leden kosten”, stelt voorzitter
Lizette Bergsma.
De Dijkruiters staan niet negatief tegenover een verhuizing van de club binnen Blankenham, benadrukt
voorzitter Bergsma. ,,Wij snappen dat het erg goed is voor de leefbaarheid en het verenigingsleven in
Blankenham dat er eindelijk weer woningen worden gebouwd en daarvoor willen wij best plaats maken,
maar dan moet daar wel een goede locatie in Blankenham tegenover staan.”
Bij het plan worden vijf woningen gerealiseerd in de voormalige Prins Willem-Alexanderschool, die al een
aantal jaren leegstaat. De naastgelegen paardenbak moet plaatsmaken voor twee twee-onder-eenkapwoningen. De gemeente heeft de Dijkruites een locatie in Blokzijl als vervangende locatie aangeboden.
Bergsma stelt dat het verdwijnen van de Dijkruiters uit Blankenham ook slecht is voor de leefbaarheid in het
dorp met iets meer dan 300 inwoners. ,,Als wij vertrekken, dan is er weer een vereniging weg uit het dorp.
Daarmee verdwijnt er ook een stukje reuring.”
Volgens Bergsma zijn er in Blankenham andere opties voor de paardenbak die vanuit de vereniging zijn
aangedragen bij de gemeente. ,,Daarbij krijgen wij te horen dat die opties financieel of vanwege
ruimtelijke ordening niet mogelijk zijn. Wij willen graag duidelijkheid wat er dan wel mogelijk is en welk
budget er voor een vervangende locatie beschikbaar is.”
Bergsma, die gisteravond haar verhaal deed tegenover de gemeenteraad tijdens de politieke markt,
benadrukt dat de vereniging niet per se weg hoeft van de huidige locatie. ,,Deze locatie heeft een
historische waarden en is bovendien een goede plek.”
Wethouder Tiny Bijl zegt te zorgen voor een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. ,,Wij
hebben de morele verplichting te zorgen voor een goede oplossing.”
Raadslid Wim Stapel (VVD) stelde dat het onwenselijk is dat de zestig leden met hun paarden van
Blankenham naar Blokzijl moeten afreizen. ,,Ik weet uit eigen ervaring dat zoiets praktisch onwenselijk
is.” Hij kreeg daar bij veel bijval vanuit andere partijen, waardoor de instemming met het
bestemmingsplan in de komende raadsvergadering verder wordt besproken.
,,De Stentor”

We hebben nieuws uit (De Stentor).

Veranderd u van Mailadres geef het ons dan door!!
Heeft u nog iets te melden mail gerust!
De volgende nieuwsbrief komt begin december 2019

I.kikstra@hetnet.nl
Gerdi Stoter heeft na jaren de dijkkrant en nu het dijknieuws mee verzorgd,
helaas moet zij afhaken vanwege andere werkzaamheden.
Bedankt Gerdi voor al die jaren, het was altijd heel gezellig samen!

De subsidieformulieren van het kerspel Blankenham kunnen/moeten
getekend worden op
maandag 4 november van 19.30-20.00 uur in de Skulpe.

Denkt u aan het oud papier 27 oktober!

