Blankenham december 2019

Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham

Dit zou ook ideaal zijn voor ons dorpje, voor jong en oud.

Ze bestaan al weer 25 jaar, onze Mannenklub.
2 November was de dag dat dit gevierd werd
in de Orchideeën winkel in Luttelgeest,
deze keer mochten de dames ook meekomen.
Het begon om 17.00 uur met koffie en een
tippe stoete of iets anders.
Opening om 18.30 uur met een overheerlijk buffet
gedurende heel de avond.
Om half negen kwam Hiske Schipper het één en
ander ten gehore brengen wat goed in de smaak
viel.
Iedereen ging naar huis met een leuk aandenken;
het wapen op een tegeltje.

Bedankt voor deze mooie
avond, tot het volgende
lustrum!

Toneelvereniging Excelsior
Via deze weg willen wij alle mensen die op ons gestemd hebben voor de
Rabo Club Support Actie heel hartelijk danken!
Het opgehaalde bedrag gaan wij gebruiken voor de voorstelling in februari.
We hopen u dan te zien!

Zo werkt het als je man hoogtevrees heeft !

Een gezellig samenzijn met Ouderen Welzijn in de Botter te Kuinre. 8-11-2019

Een gezellig potje BINGO !!

Even nog wat bijpraten!

Genoten van een overheerlijk buffet.
Bedankt commissie voor het organiseren van deze avond.

Stichting Ouderen Kuinre Blankenham
Hallo 55-plussers, dit seizoen zijn we weer gestart met Soos, Koersbal, Gymnastiek en met Zit gymnastiek in
Kuinre. En in Blankenham gymnastiek en volksdansen.
Voor de Soos en Koersbal zijn nieuwe leden van harte welkom. Op woensdag middag om 14.00 uur (de soos
oneven en koersbal even weken) en je kunt vrijblijvend een keer komen kijken.
Na het overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid Alie van Benthem, hebben we Rijnie Donker bereidt
gevonden om als vertegenwoordiger van Blankenham in ons bestuur plaats te nemen.
Vrijdag 20 december is onze jaarlijkse kerstavond in dorpshuis de Botter aanvang 18.00 uur.
Deze kerstbijeenkomst is met medewerking van pastor Jaap Scholten en het koor Jubilee uit Kuinre.
Tijdens deze avond is er ook weer een koffietafel. Opgave bij onderstaande dames.
Gerry Nijmeier
Corry van Ens

0527-231242
0527-231356

De nieuwjaar bijeenkomst staat gepland op 7 januari, met medewerking van onze boswachter Harco Bergman.
En op 21 februari stamppot eten en ons jaarlijkse reisje in mei.
Op 14 januari is er om 13.30 uur voor geïnteresseerden een training over dementie.
Om het door te laten gaan moeten er minstens 10 en maximaal 20 personen zijn.
Opgeven bij mij of bij Jurgen Koster.
Secretaris K.Cats.
Tel. 06-46997409
k.cats@planet.nl

Wij wensen Anke Kuhlman Blokzijlerdijk
veel woonplezier in ons dorp.

Gert Appelo en Jeanet Aukes hebben in het ziekenhuis gelegen,
gelukkig zijn ze nu weer thuis in Blankenham.
Wij wensen ze nog van harte beterschap.

De nieuwe speeltoestellen

zijn geïnstalleerd voor de jeugd,
nu nog voor de ouderen!!!

De Oranjevereniging organiseerde een gezellige en uitdagende
Doe en Denk spelavond voor jong en oud.
Oranjevereniging.blankenham@gmail.com

Op zaterdagavond 9 november
Dorpshuis ,de Skulpe” start om 20.00 uur.
Op zaterdagavond 9 november heeft de Oranjevereniging een Doe en Denk-spelletjes-avond georganiseerd
voor het hele dorp. Jong en oud kon er aan mee doen in groepjes van 4 tot 6 personen. Bij de start van het
spellencircuit waren er 8 teams die zich hadden opgegeven. Sommige als vriendengroep, maar ook
samengestelde groepen van mensen die elkaar niet kenden, die laatste groep hadden wij dus. En 'wij' zijn Michiel
en Mariska van Ommen. Wij wonen pas sinds mei j.l. in Blankenham en deze avond leek ons een leuke manier
om meer dorpsbewoners te leren kennen. Wij vormden een team met Bennie en Trijnie (Hammerdijk) en Cees
(ook een nieuwe bewoner van de Kerkbuurt, onze bijna-buurman).
Iedere groep moest een parcours afleggen met diverse spellen. Bij ons begon het met een 'aardrijkskunde spel':
het combineren van landen en landennamen. Hierna was er een quiz met vragen van allerlei aard, van internet
tot de geluidsbarrière. Als 3e spel moesten we om beurten proberen in 5 minuten zo vaak mogelijk een bal door
gaten te schieten, elk gat had een eigen aantal punten. Hierna een ouderwets gezellig potje sjoelen en daarna op
het podium achter het gordijn moesten de groepsleden voorwerpen voelen en proeven...wat altijd 'spannend' is.
Als laatste de vervelende spiraal, die zonder piepen zo snel mogelijk doorlopen moest worden.
Na een paar uur gezellig met elkaar gedacht en gespeeld te hebben, werd de uitslag bekend gemaakt. De groep
die als laatste eindigde kreeg als troostprijs een lekker leverworst. Ons groepje werd 4e, mooi op de helft. De
winnaars kregen een leuk cadeaupakket. Het winnende groepje heette Fryslân Boppe en bestond uit Hendrik,
Aukje, Dimar, Mark en Allard. Zij hadden veruit de meeste punten behaald. Gefeliciteerd!!
De goed georganiseerde avond werd afgesloten met een drankje aan de bar en het bleef nog lang gezellig!

De uitslagen van zaterdag 9 november

24 -11-2019 Afscheidsdienst van het kerkelijk jaar.

Veranderd u van Mailadres geef het ons dan door!!
Heeft u nog iets te melden mail gerust!
De volgende nieuwsbrief komt begin februari 2020
i.kikstra@hetnet.nl

Als u Leuke dingen mee maakt in uw vereniging
laat mij het dan weten.
Ook leuke en minder leuke nieuwtjes zijn van harte
welkom.
Zo blijven we met z’n allen op de hoogte van het wel en wee in ons dorpje.

MOBILISATIE 1939 – FOTO GENOMEN TE BLANKENHAM?
Jo Steenstra, Nieuw-Buinen
De foto onderaan is tweemaal afgedrukt in HVIJ-kwartaalblad De Silehammer (afgekort: Sil).
In Sil 2/1 staan foto’s uit de mobilisatietijd van Jannes Luiken (1905-1997) uit Oldemarkt bij een artikel
van Lucas Ruardij (1924-1996) uit Blankenham. Jannes Luiken staat linksachter, nr. 18.
Van wie die foto’s waren, is onbekend. Ze werden destijds na gebruik teruggegeven.
Naar aanleiding van vragen is een van die foto’s opnieuw geplaatst in Sil 27/1; daarvoor moest de foto
uit Sil 2/1 gescand worden, hetgeen uiteraard kwaliteitsverlies opleverde.
We weten nu dat nr. 15 Anne Krediet (1912-1974) is. Zijn vader Jan Krediet (18821957) kwam in 1905 als boerenarbeider naar Blankenham, waar hij in 1908 trouwde met Willemtje Ruardij (1885-1972), verre verwante van Lucas Ruardij. Het gezin van Jan Krediet heeft gewoond op o.a. nummer 65 en 56. Alle kinderen zijn te
Blankenham geboren.
Rechts: Anne Krediet (1912-1974) op pasfotootje uit de tijd van zijn
militaire dienstplicht 1936-1952.
De scan van de mobilisatiefoto is niet scherp genoeg om te zien of ook de broers
van Anne Krediet erop staan: Christoffel (*1909) en Jan (*1917).
Anne trouwde met Elisabeth van Dijk, die ook op de foto staat: nr. 26.
Zij was onderwijzeres in Blankenham van april 1939 tot juli 1941.
Dan moet de foto welhaast zeker in Blankenham zijn genomen!
Anne Krediet en Elisabeth van Dijk woonden later in Heerenveen en Wolvega.

Vragen: Wie herkent de (mogelijke) locatie in Blankenham? Wie heeft nog een originele foto?
Staan er nog meer Blankenhammers op?
Reacties per e-mail: jo.steenstra@kpnmail.nl of eventueel per telefoon: 0599-639157.

Vragen: Wie herkent de (mogelijke) locatie in Blankenham?
Wie heeft nog een originele foto? Staan er nog meer Blankenhammers op?
Reacties per e-mail: jo.steenstra@kpnmail.nl of eventueel per telefoon: 0599-639157.

KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een kwalitatief beter leven geven met een professioneel
opgeleide hond. Maar daar houdt het wat ons betreft niet op. Daar waar onze cliënten problemen ondervinden vanwege de
aanwezigheid van de hond, bieden wij steun en behartigen wij hun belangen in kwesties die daarom vragen:

Het afgelopen jaar is het aantal cliënten met een
geleidehond wederom gegroeid.
Eind 2018 zijn dat er zelfs meer dan 700.
Deze groei kunnen we alleen maar realiseren
door alle steun die wij op verschillende manieren
mogen ontvangen.
Van alle fokgastgezinnen en
puppypleeggezinnen, bijvoorbeeld, die soms wel
tientallen jaren dag en nacht klaarstaan om onze
honden te begeleiden en te verzorgen.
Ook de financiële steun van onze donateurs en
sponsors is onontbeerlijk.
Als stichting zonder winstoogmerk zijn wij
namelijk grotendeels afhankelijk van donaties en
nalatenschappen.
Wij willen iedereen die bijdraagt heel hartelijk danken voor de enthousiaste inzet, goede zorgen en
financiële steun aan onze organisatie.

Iedereen bedankt voor het sparen van de plastic doppen.
Ineke Kikstra

Opgelet!!!!!!
Wat is er leuker voor kinderen dan creatief bezig te zijn?
Wij bieden een workshop aan van 3 uur waarbij er 3 verschillende
projecten worden gemaakt en deze na afloop allemaal mee naar huis
kunnen.
Project 1: Het beschilderen van een bord waarna deze in de oven gaat en
zo "gebakken" wordt dat het bord ook in de vaatwasser kan.
Project 2: Diamond Painting, het maken van je eigen sleutelhanger.
Project 3: Maak je eigen sieraad.
Tijdens de pauze is er drinken en iets lekkers.
De workshop is voor kinderen v.a. 8 jaar. Max. 4 kinderen.
Prijs: €15,00 per kind.
Dag en tijd gaat in overleg. Locatie Kerkbuurt 8.
Zijn er nog vragen dan horen wij dat graag.

Mail: info@jewelsdelight.nl
Tel: 0527 - 612655

Programma keetweek ‘t knalletje
Vrijdag 27 december opbouw keet…!! Alle hulp is welkom!
Dan gaan we er weer een donders mooi weekje van maken
Zaterdag 28 december

opening om 21.00 uur met Hollandse hitjes en Goud van Oud

Zondag 29 december

open vanaf 16.00 uur. Met heerlijke snert, Duitse braadworst
van de BBQ,, warme choc en een gluweintje!

Maandag 30 december

open vanaf 21.00 uur met een Tiroleravond.
Kom in bijpassende kleding. De meest fantastische outfit krijgt
een leuke prijs!!!!!!!

Dinsdag 31 december

open vanaf 14.00 uur met carbid schieten Sluit om 18.00 uur.
Even tukkie doen…….
Om 24.00 uur knallen we het nieuwe jaar in!!!

Uitnodiging
Voor het Kerstfeest van de zondagsschool ’t Meibloempje
Op dinsdag 24 december om 19.00 uur in de kerk te Blankenham

Op het feest van Jezus geboorte brengen de kinderen u
De musical

“ Toch nog Kerstfeest”

Komt allen dit feest met ons vieren !
Zondagsschool ’t Meibloempje Blankenham
Op weg naar kerst zijn we al weer druk bezig met het instuderen van de kerstmusical.
Ook dit jaar doen we dat met veel plezier en hopen we weer een gezellige en leerzame
avond voor iedereen te verzorgen.
Tot die tijd en in januari vertellen we de volgende verhalen.
15 december
22 december
24 december
12 januari
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari

Jezus
De herders
Kerstfeest in de kerk
Elia in het verre land
Elia en de boze priesters
Naäman
Gehazi
Jona
Hizkia

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
10.00 uur Dorpshuis
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur Dorpshuis

Allemaal mooie verhalen uit de bijbel, waarin ons word geleerd hoe we met en voor elkaar in liefde en vrede kunnen
leven, zoals God het heeft bedoeld. We beginnen in de kerk en gaan dan voor ons eigen verhaal naar het dorpshuis,
waar we een kleurplaat, maar ook vaak nog een spel doen of iets knutselen. Als er dorpshuis achter staat is er geen kerk
en zijn beginnen we direct in het dorpshuis. De zondagsschool is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, dus jongelui
graag tot ziens op de zondagsschool!
Willy van Unen

PROTESTANTSE GEMEENTE BLANKENHAM
KERKBUURT 9
8373 EG BLANKENHAM

Betreffende: Informatie over onze gemeente
Blankenham, november 2019
Geachte gemeenteleden van de Protestantse gemeente en dorpsgenoten,
Zoals u weet heeft Blankenham al decennia samen met Kuinre een predikant gehad. Nu Ds. R. v.d.
Hucht vertrokken is, moesten wij ons beraden over de toekomst van onze Protestantse gemeente.
Kuinre heeft namelijk te kennen gegeven als zelfstandig gemeente verder te willen gaan en besloten
om vanaf 2020 elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst te gaan houden. Voor de gemeente
Blankenham is dat geen optie, omdat wij een kleine gemeente zijn en het aantal kerkgangers
regelmatig dermate klein is dat wij als kerkenraad ons weleens afvragen: waar doen we het allemaal
nog voor. Een mogelijkheid zou zijn om de gemeente Blankenham op te heffen en een andere
bestemming voor de kerk te zoeken. Maar dat is niet wat we echt willen en we zoeken nu naar een
oplossing voor de komende jaren.
Voorlopig, tot mei 2020, is ds. J. Vonk uit Blokzijl onze consulent, hij is aanwezig bij onze
vergaderingen en doet crisispastoraat.
Ds. D.J.H. Wolse uit Lelystad heeft in zowel Kuinre als Blankenham enige tijd hulpdiensten verricht
en is nu nog interim-predikant in de Protestantse gemeente Kuinre. Blankenham ontmoet hem bij de
gezamenlijke vergaderingen die wij de laatste tijd nogal frequent hadden. Hij kwam met een voorstel
waar beide kerkenraden zich in kunnen vinden:
- De gemeentes Kuinre en Blankenham gaan een eigen contract aan met dezelfde voorganger,
waarschijnlijk geen predikant, elk voor een bepaald aantal uren. Er worden structureel geen
activiteiten meer samen gedaan, alleen incidenteel.
Mogelijke oplossing m.b.t. de kerkdiensten bij het delen van een voorganger in de toekomst is:
Zondag 1: Kuinre eigen voorganger
Blankenham, gastvoorganger
Zondag 2: In Blankenham geen dienst
Zondag 3: Blankenham, eigen voorganger
Kuinre, gastvoorganger
Zondag 4: Kuinre, gastvoorganger
Blankenham, gastvoorganger
Wanneer een maand 5 zondagen heeft, is er in Blankenham die 5e zondag geen dienst.
Op deze manier zou onze Protestantse gemeente nog een tijdje door kunnen gaan, maar als nog
minder mensen de kerkdiensten bezoeken houdt het een keer op.
Binnenkort willen we een gemeente-avond organiseren in Dorpshuis De Skulpe om u nader te
informeren omtrent de ontstane situatie en om uw mening of naar uw ideeën te vragen over de
toekomst van onze kerkelijke gemeente. We hopen op grote betrokkenheid van ons dorp en bevelen
deze avond dan ook van harte bij u aan.
Gemeente-avond: woensdag 11 december 2019, om 20.00 uur in de Skulpe.
Ds. D.J.H. Wolse zal deze avond leiden.

Met vriendelijke groeten,
De kerkenraad

P.S. Schriftelijk reageren kan ook naar bovenstaand adres.

dijkdorpblankenham@gmail.com.
De website van Blankenham, www.dijkdorpblankenham.nl, wordt vanaf begin november bijgehouden door Aukje
Brouwer en Mariska van Ommen.
Zij hebben deze leuke taak overgenomen van Harriët Oosterkamp, die het een hele tijd heeft beheerd, maar deze
taak over wilde dragen ivm hun verhuizing naar Luttelgeest.
Bij overname was de site enigszins aan onderhoud toe en Mariska is er even flink met de bezem door heen
gegaan.
Daarbij bleek dat vooral de informatie over de verenigingen niet volledig is, dus wordt daar nu hard aan gewerkt
om deze informatie bij de tijd te krijgen, zodat nieuwe (en oude) bewoners niet ver hoeven te zoeken!
Ook wordt vanaf nu het nieuws en de evenementenagenda weer bijgehouden.
Dit laatste is voor iedereen in Blankenham en omgeving van belang.
Aangezien deze site van ons allemaal is, roepen wij jullie dan ook op om zoveel mogelijk informatie aan ons door
te geven, zodat wij de site ook echt bij kunnen houden en kunnen vullen.
Informatie kunnen jullie bij ons persoonlijk kwijt, maar ook via het mailadres van de site:
dijkdorpblankenham@gmail.com.
Op de site zelf staat ook een mogelijkheid om ons van informatie te voorzien!
Wij hopen op jullie hulp om onze mooie site 'levendig' te houden en iedereen te informeren over wat er in
Blankenham te doen is!!
Groetjes, Aukje en Mariska

Kerststukjes maken..

-

Op zaterdag 14 december vanaf 13.30 uur
in het dorpshuis ‘De Skulpe’
Wat heb je nodig:
Bakje of potje
Steekschuim, oasis
Binddraad
Snoeischaar
o
Takken van de Den, Spar, of ander groen.
o
Mos
o
Kerstballetjes, dennenappels of andere versiering
o
Sneeuw of Glitterdraad
o
Kaarsen, waxinelichtjes
Voor degene die een grote tuin hebben er daar hun groen
uithalen, graag iets extra’s zodat je kunt ruilen en voor diegene die
niet zo’n grote tuin hebben!
Er zijn geen kosten aan verbonden!!
Uw gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening!

Mochten er nog vragen zijn: tel.nr: 0527-291452
Tot dan…

Sint en piet in Blankenham

Nadat Sint en piet 53 kindertjes had bezocht moesten ze
even bijkomen in het dorpshuis de Skulpe voor
Een heerlijk bordje patat

Bridge uitslagen 2019 t/m 2 december 2019
1 Steven van Dongen
2 Klaas Jan Westenbrink
3 Minke Stoter
3 Dimar Stoter
5 Ineke kikstra
6 Jo Donker
7 Mark Zandbergen
8 Betje Zandbergen
9 Simo Jongsma
9 Marten Donker
10 Leo Neeleman
11 Corrie Neeleman
12 Piet de Wit
13 Wieke de Wit

58,40 %
56,46 %
56,43 %
56,43 %
50,49 %
50,16 %
50,16 %
49,26 %
48,18 %
48,18 %
45,17 %
44,10 %
43,54 %
42,76 %

Invallers
1 Ep en Annie
53,33 %
2 Gillie Punt
49,58 %
3 Jannie Lok
48,12 %
4 Guus en Rina Moedersheim 44,16 %
5 Mahamani ten Have
40,00 %

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen
en een goed 2020.
Ineke Kikstra

