
                                                                                                                                                               

 

 

         Blankenham april 2020 

 

 

 

 

 

                      Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham! 

      Het begin is er ,open dag in ons voormalig schoolgebouw met 6 appartementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerspel vergadering 8 februari 

Een gezellige vergadering met aardig wat opkomst. 

Er werden drie personen gehuldigd o.a. 

Adrie van Seijen 50 jaar de vlag uithangen aan de kerk. Jo Donker 35 jaar administratie 
en Menno de Boer 25 jaar voor de financiën. 

       Zij werden bedankt met een envelop met inhoud.  

       Rob de Jong is herkozen. 

Ineke Kikstra mocht voor het eerst stemmen als vrouw in deze mannenwereld! 

De ochtend werd afgesloten met een drankje en een heerlijk hapje. 



 

 

 Comité Ouderen Welzijn had weer een gezellige Bingo en 50+ stamppot georganiseerd 21-2-2020 

                                                          Het was weer fantastisch!! 

 

 

Jaarvergadering Oranjevereniging Blankenham 28 februari 2020. 

     Een magere opkomst van ongeveer 15 personen. 

Het dorpsfeest vind plaats 10 en 11 juli met zes versierde wagens! 

Bestuurswijziging: Aftredend en niet herkiesbaar Danielle Hakvoort, 

Nieuw lid Michiel van Ommen. 

Het bestuur Oranjevereniging: 

Evelien Donker 

Hennie Edelenbos 

Jorni Donker 

Abby Hundersmarck 

Marina Lamaker 

John Bos 

                                                              Michiel van Ommen 



 

           Toneelvereniging ‘’ Excelsior” Presenteert ‘’Commissaris Manus vertelt” 22-2- 2020 

 

 

 

 

Een hilarisch toneelspel met veel kijkplezier,daarna de verloting met prachtige prijzenen als afsluiting. 

                                                         Muziek van ,,DANS FEVER”  

 



opgericht 5 juni 1962                   Visclub, De Oude Kolken                                                                         

                                                                                                                                                                                              Te Blankenham 

Hsv de oude kolken      Seizoen 2019 

 

Ook dit jaar waren er net als voorgaande seizoenen 4 witvis wedstrijden  1 marathon wedstrijd en 5 

snoekwedstrijden. 

Witvis en marathonwedstrijd. 

Vanwege  het geringe aantal deelnemers hadden we dit keer een paar keer de mogelijkheid om te vissen in de 

Kerkbuurtkolk. De andere wedstrijden werden gevist in de zwemkolk. 

We visten weer in twee verschillend poules (a poule Heren en b poule dames en jeugd) Tijdens de eerste 

wedstrijd vielen de vangsten zeer tegen er werd slechts door 3 deelnemers van de 8 vis gevangen. 

De tweede wedstrijd daarin tegen was veel beter. Door 5 deelnemers werd er ruim 22 kilo gevangen. 

Ook de daarop volgend derde en vierde wedstrijd viel het niet tegen en werden er vele kilo’s gevangen. Iedere 

deelnemer die in de prijzen zat kreeg een envelop met inhoud. 

Tijdens de jaarlijks marathon wedstrijd deden er 8 deelnemers mee die totaal 25 kilo vis naar boven wisten te 

halen. Er werd  ‘s morgens gevist van 8:30 tot 12:00. Hierna was er van 12:00 tot 13:00 een gezellige barbecue. In 

de middag werd er gevist van 13:00 tot 15:30. Iedere deelnemer die mee viste had prijs 

Snoekwedstrijden 

Er waren 3 snoekwedstrijden en 2 snertsnoekwedstrijden . De snoekwedstrijden en de laatste 

snertsnoekwedstrijd werden gehouden in de kolken in Blankenham. De eerste snertsnoek wedstrijd kon je kiezen 

of je wilde vissen in Blokzijl of Blankenham. 

De eerste wedstrijd was zeer slecht er werd door 5 vissers geen enkele snoek gevangen. 

De tweede wedstrijd  2 snoeken en de derde 3 snoeken. 

Tijdens de snertsnoekwedstrijden werden er de eerste dag die s middags werd gevist 2 snoeken gevangen en de 

tweede dag die s morgens werd gehouden 3. 

Na afloop van de tweede wedstrijd stond er voor iedereen een snertmaaltijd klaar. Tijdens de maaltijd werden 

de wisselbekers en de andere prijzen uitgereikt. 

 

Vergunning kosten a 15.00 euro !!! per jaar kunt U overmaken  op  

Rek nr: NL77INGB0000288567  t.n.v  H.S.V “De Oude Kolken” 

P/a Zeestraat 18  8373EJ  Blankenham. Onder vermelding van naam adres en woonplaats, waarna de 

vergunning word toegezonden. 

Ophalen van vergunningen( geen vis pas) kan geschieden op Zeestraat 18                                

 Klazien Oosterkamp ) en eveneens Kerkbuurt 12( Adrie van Seijen ). Allen te Blankenham. 

 

 

 



 

 

 
-Wedstrijddatums zijn: 

        Witviswedstrijd      zaterdag    9 mei   van  13:30 tot 16:30 uur       *Een ieder dient een half uur voor aanvang van         

Witviswedstrijd       zaterdag   23 mei   van   13:30 tot 16:30 uur                      de witviswedstrijd aanwezig te zijn. 

Witviswedstrijd       zaterdag   13 juni   van   13:30 tot 16:30 uur   

Witviswedstrijd       zaterdag   15 aug   van   13:30 tot 16:30 uur                          

Marathonwedstr.    zaterdag  12 sept   van   8:30 tot 12:00/13:00 tot 15:30 uur 

 (opgave via 06 46280172 voor 5 sept). 

 

1e Snoekwedstrijd      zaterdag   10 okt   van 13:30 tot 16:00 uur  *Een ieder dient 30 minuten voor aanvang van 

de 

2e Snoekwedstrijd      zaterdag   24 okt   van 13:30 tot 16:00 uur                 snoekwedstrijden aanwezig te zijn. 

3e Snoekwedstrijd      zaterdag     7 nov  van 13:30 tot 16:00 uur                    

1e Snertwedstrijd        zaterdag   21 nov   van 13:00 tot 16:00 uur                 *Na loting wachten op sein vertrek. 

2e Snertwedstrijd        zondag     22 nov   van 09:00 tot 11:00 uur 

 

Let op!!! de eerste snertwedstrijd vertrek  13:00 richting het viswater     

  *Er moet altijd gemeten worden met twee man. 

 

in Blankenham of Blokzijl vanaf  het dorpshuis ‘De Skulpe’ in Blankenham.   

 Een man plus meter. Inleg  5 euro per witviswedstrijd en 10 euro voor de marathonwedstrijd.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Inleg  5 euro per snoekwedstrijd. U dient zelf voor kunstaas of aasvis te zorgen.                                                                              

Inleg  15 euro voor  2 snertwedstrijden ongeacht als er nu één of twee dagen mee worden gevist.   

 

                                                          

                                                    !



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mark Zandbergen hoort nu ook tot onze 50+ stamppoteters in Kuinre!! 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   Boer Martinus in de door hem zo geliefde stal.          Foto's Martijn Bijzitter 

 Voor de laatste keer werd woensdag bij boer Martinus Kruithof (87) een dikbilkalf met de keizersnede ter 

wereld geholpen. Een dag later knippert het kalf venvoed met de ogen tegen het licht van het nieuwe 

leven, met z'n onhandige, lange poten springt het jong door het stro. Leunend op z'n riezebezem kijkt 

Martinus toe. De boer stopt ermee en dat besef lijkt zich op dat moment even door te dringen. ,,lk verkoop 

al het vee", roept hij even later achter de koffie. Vrouw Eppie (Ba) knipoogt. ,,Zegt-ie, zegt-ie." 

Hammerdijk. Boerderijen zijn door een grote hand luk raak neergezet in het groen tussen de 

Noordoostpolder en de Weerribben. In de verte schuift een trekker over een akker. Daarboven 

uitgespannen een strakblauwe hemel die het Hollandse tafereel van zeedijk en gras extra accentueert. 

Halverwege de dijk een verraderlijk haakse bocht naar beneden, het erf van Martinus en Eppie. Dit is het 

terrein van een boer die nog alles met de hand doet. ,,Het stoppen van Martinus is een einde van een 

tijdperk", zegt veearts Klaas Heijnen van Dierenartsen Blokzijl later. Op dit terrein, een labyrint van 

ouderwetse grupstallen en gepotdekselde schuurtjes, houdt Martinus al ruim veertig jaar dikbilkoeien. De 

imposante dieren staan zij een zij, kop aangebonden richting het looppad, hun gespierde konten boven 

de mestgoot. Met hun natte snuiten zoeken ze meteen de knoestige hand van Martinus. ,,Prachtige 

beesten, toch?" De goedgeluimde boer wacht het antwoord niet af. ,,Prachtig. En zulk mak vee. Luxe vee, 

zeg ik ook wel eens." Martinus beklopt liefkozend de kop van een roodbont. Dikke jaap in haar flank. ,,De 

keizersnede is helemaal goed gegaan. Het herstel gaat voorspoedig", zegt Martinus. 

Eerste keizersnede Tevreden blik bij dierenarts Heijnen. Hij had de eer om bij Martinus voor de laatste 

keer een dikbilkalf met een keizersnede geboren te laten worden. ,,We hebben het nagegaan: dit was 

ongeveer de duizenste keizersnede", vertelt hij. Dan komt Hans Hagendijk de stal in gebeend. Fles 

Beerenburg in de hand. Hagendijk was de dierenarts die de eerste keizersnede bij Martinus uitvoerde. 

Door de jaren heen bouwde hij een hechte band op met Martinus en Eppie. ,,Standaard om tien uur aan 

de koffie hier", zegt hij glimlachend.  

Zwaaiend met de fles kruidenbitter: ,,Het is tien uur. Aan de borrel dan maar". 

Rauw ei met cognac Martinus is een boer die alles met de hand doet. Gezonde kop, klompen aan de 

voeten, het eelt lagendik op z'n handen. Iedere dag staat hij om vijf uur naast het ledikant om z'n 

dikbilkoeien te melken. Vroeger begon hij de dag met een mengseltje van rauwe ei en cognac, maar die 

traditie heeft hij onderhand afgezworen. ,,Als je maar vitamines binnenkrijgt. Dan kun je lang 

doorwerken." Thuis heeft hij het goed. Vrouw Eppie (84) is z'n opgewekte levensgezel, de zorgzame 

buurwouw Joke Dijkstra, een voormalig Amsterdamse, tovert de smakelijkste maaltijden op tafel. ,,Wat 

zou je dan klagen?", vindt Martinus. Het kuilvoer sjouwt hij op eigen kracht nog door de stallen, met de 

riezebezem veegt hij de stallen schoon. Het is een gastwij nest, dat van Martinus en Eppie. Zelden zitten 

ze met z'n tweeën aan tafel. Eenmaal binnen vliegen de verhalen overtafel. Martinus knikt met z'n hoofd 

naar de servieskast, die al geladen vol zit met bekers die de fokker won bij allerlei veekeuringen. Maar 

wat vooral blijft hangen is dat Martinus een van de laatste der Mohikanen is, een boer die alles op eigen 



kracht heeft gedaan én nog steeds doet. Melkbussen op de kar sjouwen, zware arbeid. BuurwouwJoke is 

onder de indruk. ,,Ooit was hier een jonge kerel die de stal kwam schoonspuiten. Martinus wilde de 

roosters ook schoon hebben, maar die kerel kon ze niet oppakken. Toen deed Martinus het zelf. Hij pakte 

de roosters zo op. Wat hebben we toen gelachen." Martinus lacht. Maar ook is er ruimte voor een 

serieuze noot. Het is voor hem tijd om te stoppen als boer. Ook bij Martinus komen de jaren met 

gebreken. Bovendien heeft hij de zorg over vrouw Eppie, die ook een dagie ouder wordt. ,,We zijn de 

oudste boer en boerin van Blankenham", klinkt het. Na een neut Beerenburg komt het hoge woord eruit 

bij Martinus. .Ik verkoop al het vee", zegt hij. Eppie knipoogt. ,,Zegr-ie, zegl-ie."  

Ze kent het sentiment van haar man maar al te goed. Ook Heijnen en Hagendijk geloven niet dat Martinus 

afstand kan doen van al z'n roodbonten. ,,Vooral de kalven niet. Die gaan straks gewoon de wei in. Let 

maar op", zegt Heijnen. Leeg groen achter de boerderij van Martinus en Eppie? Zelfs de grootste 

pessimist zal dat niet geloven.  

Robert-Erik Lanting 

 

 

 

Waarschuwing!! 

U kunt vanaf nu het beste stoppen met lezen. Want 

wanneer u verder leest laat u alles vallen, kunt u niet 

meer normaal reageren en zult u geen oog dicht meer 

doen van de spanning. Morgen is het namelijk weer zover; dé wedstrijd der 

wedstrijden; Kuinre uit. De afgelopen zondagen zijn de wedstrijden van VV 

Blankenham afgelast om de stormen Ciara en Dennis, maar morgen zal het 

ook vast en zeker stormen in Kuinre! 

We hebben de afgelopen jaren de importantie van de wedstrijd proberen uit te 

leggen. En met resultaat; zowel uit als thuis is er ontzettend veel publiek wat 

Blankenham steunt in de strijd voor de broodnodige punten. 

Kuinre doet het dit jaar zonder meer goed; ze staan op een keurige 4e stek en 

doen mee voor het kampioenschap. Terwijl Blankenham, weliswaar met nog 

veel wedstrijden tegoed, onderaan bungelt. 

U weet vast en zeker dat een derby andere regels heeft; de ranglijst kan in de prullenbak in, de bal blijft namelijk 

rond en de vorm van de dag telt. De afgelopen 2 jaar heeft Blankenham thuis 2x nipt gewonnen, terwijl Kuinre de 

wedstrijd thuis 2x in de laatste minuten naar zich toetrok. Kuinre is zonder meer favoriet, maar de strijd om de 3 

punten ligt gewoon open. 

zondag :8-3-2020 14.00 uur in Kuinre: VV Kuinre - VV Blankenham. We hopen u te zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 Ondanks het feit dat op veel plaatsen in 
Nederland de vrijwilligers dag van het Oranje 
Fonds niet door ging, werd er in Blankenham wel 
volop geklust! Omdat er te weinig deelnemers 
waren om het plafond boven het podium er uit te 
halen, is besloten om wel de regenpijpen buiten 
aan te pakken en dan ook maar gelijk de hele 
gevel en wat daar op/aan zit. 
De groep van ongeveer 7 mensen heeft het platte 
dank ontdaan van takken en bladeren. De 
horizontale 'planken' op de gevel zijn weer 
vastgezet (stonden al een tijdje bol/los) en gelijk is 
ook de afwerkrand tussen dak en gevel goed 
schoon geboend. Daaronder ging het 
schoonmaken gewoon door: de naam van De 

Skulpe, het uithangbord, het halletje, maar vooral de markiezen hebben een lekker opfrisbeurt gehad en dat is zeker zichtbaar! Natuurlijk 
moesten de ramen daarna nog wel gelapt worden... 
De beide regenpijpen aan de voorkant zijn aangesloten op het hemelwaterafvoer, zodat er geen water meer over de stoep stroomt na een 
fikse bui. Tussendoor werden de vrijwilligers verwend door Wiecher met koffie, een heerlijke lunch en vooral niet vergeten: het Braad-
papje als toetje...dit ging er heerlijk in! 
Al met al een geslaagde NL Doet-dag, die waarschijnlijk nog een vervolg krijgt om toch alle gewenste klussen gedaan te krijgen! 
                    Groetjes, Mariska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boodschap van de Protestantse gemeente Blankenham 
 

Luiden van de kerkklok als teken van hoop en troost  

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.  

Veel plaatsen, ook sommige kerken moeten hun deuren sluiten.  

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, 

hoop en troost te verspreiden zullen de komende drie woensdagen, 

van 19.00 – 19.15 uur de kerk- klokken geluid worden. 

 Met deze “klokken van hoop en troost” kunnen kerken mensen met 

elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. 

 Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van 

steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten 

voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 

 

 

in deze onzekere tijd door het Corona-virus is het mogelijk dat iemand zich alleen of kwetsbaar voelt. 

Wanneer u, door de beperkte sociale contacten, hierover graag met iemand wilt praten, dan kan dat. 

De buurtwerker van Sociaal Werk De Kop, Jannes Mulder, zal u te woord staan en alle vragen proberen 

te beantwoorden en eventueel maatregelen nemen, indien nodig en gewenst. 

U kunt hem via het telefoonnummer 06-10031264 bereiken. 

Bericht namens Sociaal Werk De Kop 

 

 

                    

 

Dhr. en Mevr.Wattel in de  Kerkbuurt 

Dhr.Jansen en Mevr.Kuitert in de Zeestraat 

 

A.van der Heiden 

P. de Vries 

F.Emmink                     Onze nieuwe bewoners in het voormalige schoolgebouw. 

R.de Jong 

J.Popping 

E.Proosdy 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frijksmonumenten.nl%2Fmonument%2F387546%2Fnederlands-hervormde-kerk%2Fblankenham%2F&psig=AOvVaw1nuLdGvZgmmV1e8PTDfx5_&ust=1584641871887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCrv5HRpOgCFQAAAAAdAAAAABAE


                   

 

Prijs per pakje € 3,-- 

2 pakjes voor € 5,-- Afhalen of bezorgen zaterdag 11 april  

   

 

     

 

 

 

            De lekkerste warm gerookte zalm 

 

11-04-2020                  Halve zijde 14.00 euro  
                  
Afhaal dag  aan de Kuinderweg 7 Emmeloord.  
vanaf 14.00 uur. 
Bezorgen doen we die dag tot 13.00 uur. 
 
Bij het afhalen zullen de teamleden aanwezig zijn, 
om een drankje met u te drinken. 
 

Bestellen: voor 06-04-2020 
Rob     06 13 76 17 77 
Simo    06 53 21 48 09   
Maarten van Hoeve 06 22 24 83 16       
                                   
        Hele zijde 27,50 euro 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        BLANKENHAM KLIMT (DIT JAAR NIET) TEGEN MS 

`   

Op 2e Pinksterdag 1 juni zouden wij voor de 5e 

keer de Mont Ventoux gaan beklimmen, dit doen 

we als tegenprestatie voor alle donaties die we op 

gaan halen voor onderzoek naar de ziekte Multiple 

Sclerose (MS). 

Helaas heeft ook hier het Corona virus roet in het 

eten gegooid, de organisatie geeft om begrijpelijke 

redenen het evenement af moeten blazen. Een 

enorme tegenvaller voor iedereen, ook voor team 

Blankenham klimt tegen MS kwam dit hard binnen. 

Maar de gezondheid van iedereen is 

vanzelfsprekend veel belangrijker. Gelukkig worden wij door de organisatie in staat gesteld om onze 

inschrijving en ons reeds opgehaalde sponsorgeld mee te nemen naar 2021. 

Het merendeel van het team gaat dit doen en daarom zal team Blankenham klimt tegen MS in 2021 

haar lustrum, voor de 5e keer de Mont Ventoux beklimmen, gaan volbrengen 

Wij hadden al wat acties in gang gezet waaronder onze warm gerookte zalm- en stroopwafelactie. Door 

het niet doorgaan van onze uitdaging op 1 juni as. hebben we overwogen om de actie even op te 

schuiven, dit ook door de Corona perikelen. Omdat er echter al een aantal bestellingen gedaan zijn 

gaan we toch door met de actie. Ook in tijden van crisis zal er toch gegeten moeten worden, waarom 

dan niet heerlijke warm gerookte zalm van Smokey and the Grill Bandits of verse roomboter 

stroopwafels en dan ook nog het goede doel steunen? Bestellen kan bij de teamleden of via onderstaan 

E-mail adres. 

Natuurlijk leveren wij met inachtneming van de Corona maatregelen, hierdoor is het afhalen van de 

bestelde artikelen niet mogelijk en bezorgen we alleen. Betaling kan alleen digitaal (Tikkie of 

betaalverzoek). Zie op bijgevoegde flyers voor meer informatie. 

Ook hadden we al geregeld dat wij in de maanden april en mei bij Jumbo Kooistra in Marknesse achter 

de knop voor het doneren van uw statiegeld bon aan Blankenham klimt tegen MS zullen zitten. Ook dit 

gaat gewoon door dus doneer uw emballage bon aan ons goede doel in de maanden april en mei. 

Daarna zullen wij de acties even op een laag pitje zetten, wilt u ons echter toch graag steunen, doneer 

dan via de volgende link   

https://www.klimmentegenms.nl/team/blankenham-klimt-tegen-ms    

 

 

 

 

 

Ons motto is:  Ain’t no mountain high enough 

Wilt u meer informatie of wilt u mee in 2021? Meld dit dan even bij ons. Of kijk op de website 

www.klimmentegenms.nl en zoek ons team op. 

Contactpersonen: Rob en Jantina de Jonge, blankenham@ziggo.nl  

 

https://www.klimmentegenms.nl/team/blankenham-klimt-tegen-ms
http://www.klimmentegenms.nl/
mailto:blankenham@ziggo.nl


 

Corona, corona, corona, wat doe je toch allemaal 
Je gaat met onze gezondheid aan de haal 
Laat ons eerst eens even weten 
Heb jij wel een zuiver en goed geweten 

Je kunt ons toch wel de clou ervan zeggen 
Zeker het een en ander aan ons uitleggen 
Zijn we niet aardig genoeg voor onze planeet 
We zijn verwend, dat is wat ik zeker weet 

Maar is dat een manier om het ons uit te leggen 
Nou, het is je gelukt, dat kan ik wel zeggen 
De aarde ligt plat, iedereen in de stress 
We denken na, hoe komen we uit dit reces 

De doctoren doen hun best en gaan aan de slag 
Om een middel te vinden, het liefst nog vandaag 
De winkels leveren de producten met mate  
En denk eraan, ook iets voor je buurman overlaten 

 

Voorzichtigheid is nu geboden, dat is de raad 
Gezond blijven en houd afstand met je kameraad 
De scholen hebben de deuren gesloten, is verplicht 
De kinderen spelen thuis, met ouders als toezicht 

Het is een ramp voor de wereld, voor alle mensen 
Een draai om de oren, niemand die dat zou wensen 
Maar het opent wel onze ogen en denken dan even 
Hebben wij nog wel wat te vertellen in het leven 

 

Het is Corona, die ons dan even laat weten 
Dat we vooral dankbaarheid niet moeten vergeten 
We moeten weer terug gaan naar het begin 
Dan heeft iedereen het weer naar z'n zin 
Zeker weten, dat zal iedereen bevallen  
Corona blij en laat ons leven met z’n alle. 

Nel Dijkhuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vergeet u vooral niet op onze website te kijken! 

                               ,,Dijkdorp Blankenham” 

              Veranderd u van Mailadres geef het ons dan door!!                   

                      Heeft u nog iets te melden mail ons gerust! 

                    De volgende nieuwsbrief komt begin juni 2020 

                                              I.kikstra@hetnet.nl 

                                   

 

 

 

 

mailto:I.kikstra@hetnet.nl

