
 
                                  

                               Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham. 

                                                                                                    
                                                                                                   Augustus 2020                                                                                                                                                     

                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Wat een metamorfose in Blankenham 

            Gefeliciteerd Gina  

 Dit is genieten….. 



 

Het anker is weer onkruidvrij .                        De fruinen hangen er ook weer.                   De ingang van het dorpshuis. 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Dit is mooi geworden!! .                      Op de hammerdijk staat het begin!!                   Allemaal gefeliciteerd !!                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

         

 

 

 

  

  De bankjes zitten weer mooi 

  In de verf.                                                                                                          

Cees Hundersmarrck    De kerk heeft ook weer   

Daniel Klomp en Linda Donker  een verfje gekregen. 

Ze hebben 8 bankjes weer een   

 verfje gegeven. Bedankt!  Het is weer oppassen   

Geboren op 27 juni       in de kolk voor de kerk. 

 Pieter Oosterkamp. 

Zoon van Peter en Marieke Oosterkamp   De krabbescheer is  

kleinzoon van Klazien. Gefeliciteerd.     weer aawezig!!!! 

 

                                                             

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 In de pollesteeg genieten ze ook weer                

       van dit prachtig stukje natuur. 

 

 

Geboren 18 juli Tristan Stoter 

zoon van Allard en Corina Stoter. 

Gefeliciteerd met dit kleine 

wonder.                                                                Onze nieuwe bewoners van harte welkom!! 

 
Peter en Anja Buhrs zijn getrouwd en hebben een zoon Daniel en een pleegzoon Nageamo 

Hiervoor hebben we 20 jaar in Lelystad gewoond, maar we wilden graag onze plek veranderen naar deze omgeving. 
Anja is in IJsselham geboren en is opgegroeid op de Lageweg 16. Mijn moeder woont daar nog. 

De wens om terug te gaan was er en dat is gelukt. 
Dhr . van Benthem wilde zijn boerderijtje verkopen en wij zagen daar de mogelijkheid om er te gaan wonen. 

Vanaf Februari zijn we er gaan verbouwen en eind april was het voor ons het moment om te gaan verhuizen. We zijn 
voorlopig nog wel bezig om het naar onze zin te maken. We doen vooral veel zelf en dat kost tijd. 

Wij wonen er met veel plezier en hebben gemerkt dat onze kinderen het ook een fijne woonplek vinden.  
 

 Tot ziens. 
  Met vriendelijke groeten 

Anja Buhrs 
 

                                            
                                               Wij zijn Bouwe, Mark en Penny de Vries (en twee kleine kinderen) 

We zijn de nieuwe bewoners op Hammerdijk 18 in Blankenham 
Wij komen uit Australië (Brisbane) en we verheugen ons op het wonen hier in Blankenham  

We hopen spoedig vele dorpsgenoten te ontmoeten 
 

Wij zijn Jerry en Laura en wij wonen sinds mei aan de Hammerdijk 16, samen met ons hondje Sulley. Jerry is schrijver 
van kinderboeken en muzikant en Laura is docent Nederlands op het mbo.  

Wij verwachten in november ons eerste kindje. Hiervoor hebben we in Amsterdam gewoond, maar we zochten meer 
rust en ruimte om ons heen. Het bevalt ons hier hartstikke goed!  

Met vriendelijke groet,  
    Laura Haman  

 

Johan de Leeuw is afgelopen week geopereerd en daarbij hebben ze een galsteen 

verwijderd. Echter moet hij nogmaals onder het mes en dan gaan zij de hele gal weg 

halen. Johan voelt zich nu al een stuk beter en hopelijk na de volgende operatie nog 

veel beter. Wij wensen hem veel beterschap toe!! 

 

 

 

 

                      

Voor alle kaarten, bloemen en 
fruitmanden en belangstelling 

tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis en revalidatie wil ik 

iedereen bedanken. 
Het was hartverwarmend 

Bedankt. 
 

Annie de Vries 
 



 

 

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor ons. Per 

kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de 

dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in bij één 

van de depots. Je steunt niet alleen de opleiding van onze 

geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels 

hebben alle doppen samen al tienduizenden euro’s opgeleverd. 

In ons dorpshuis de,, Skulpe’’ staat een emmer waar ze in kunnen. 

Helaas is ons dorpshuis nog dicht u kunt ze bewaren tot ons 

dorpshuis weer open gaat of afgeven op Kerkbuurt 4. 

                                                                                              Bedankt Ineke Kikstra 

 
    18 maart de voetbal heeft het eerste feestje weer gegeven bij ons dorpshuis sinds de uitbraak van de corona. 

  

Het zag er weer goed uit! 
Wie zijn de volgende? 

Foto’s Wiecher Braad. 



 

 

  13 juni een heerlijke zonnige dag samen schilderen in de prachtige tuin bij Gerdi Stoter met mooie resultaten.  



 

       Gerdi bedankt voor deze gezellige dag.                                         Daarna een verkoeling in de kolk…… 

 

                                     Een waarheid als een koe!! 

 

 

              U gelooft het niet maar dit 

       is te vinden in Blankenham!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                               Cornelis Jacobus Boers, predikant te Blankenham 1889 - 1893 
 
In De Silehammer 28/2 (juni 2020) komt in mijn artikel over een oude schoolfoto uit Oldemarkt de familie van ds. 
Jacobus van Dijk aan bod, predikant te Oldemarkt van 1892 tot 1928. Liesbeth Peute te Leiden heeft ook foto’s van 
haar grootvaders ambtgenoot, de Blankenhammer predikant ds. Boers. 

 
 

Cornelis Jacobus Boers is geboren 5 januari 1843 te Middelharnis (Goeree-Overflakkee, ZH), zoon van Benjamin Boers 
en Catharina Johanna Jacoba Schoemaker. Net als zijn vader studeert ook Cornelis Jacobus Boers theologie in Utrecht. 
Daar trouwt hij op 12 augustus 1870 met Maria Justina Uhlenbroek, te Utrecht geboren op 15 augustus 1851. Vader 
Boers is ruim veertig jaar predikant te Middelharnis, en ook nog jarenlang schoolopziener.  
De eerste predikantsplaats van Cornelis wordt in augustus 1870 Nieuwleusen. Er komen drie kinderen: Benjamin  

(1871), Suzanna (1873) en Jacobus (1874). 

 
  



 
Vandaar gaat hij in april 1875 naar Stad aan ’t Haringvliet, nabij zijn geboorteplaats Middelharnis. Hier volgt 
gezinsuitbreiding met Arnoldus (1876) en Maria Justina (1879). 
 
 
Begin oktober 1879 doet Boers zijn intrede in Nieuw-Amsterdam (ZO-Drenthe); er komen nog twee kinderen: Jan 
Hendrik (1881, wordt slechts twee weken oud) en Catharina Johanna Jacoba (1882). 
Juli 1883 vertrekt het gezin naar Veenhuizen, waar het twee jaar blijft, tot het vertrek naar Uithuizermeeden in maart 
1885, waar al drie jaar de predikantsplaats vacant was en men blij is met de nieuwe dominee. Echter, al in oktober van 
dat jaar neemt Boers het beroep aan naar Loppersum.   
Na vier jaar volgt in maart 1889 een beroep vanuit Blankenham. Daar is het ambt vacant vanaf eind augustus 1888 na 
het vertrek van ds. Jan van Giffen. 
Op zondag 28 april 1889 doet Cornelis Jacobus Boers zijn intrede in Blankenham.  
Daarover meer in een volgend artikel.  
Hij blijft vier jaar in Blankenham, tot zijn vertrek begin april 1893 naar het tweelingdorp Hempen-Teerns onder de rook 
van Leeuwarden.  
Eind februari 1896 aanvaardt ds. Boers het predikambt te Zuidland. Dat ligt op Voorne-Putten, hemelsbreed van zijn 
geboorteplaats 9 km verwijderd, maar gescheiden door het Haringvliet, zodat de afstand over de weg wel 40 km is. 
Na zijn emeritaat op 21 augustus 1910 verhuist Boers met vrouw en jongste dochter naar Apeldoorn. 
Cornelis Jacobus Boers overlijdt te Apeldoorn op 9 november 1912, zijn vrouw op 17 mei 1929.  
Beiden zijn te Appeldoorn begraven. 
 
Ds. Boers staat bekend als een humaan voorganger en een bekwaam redenaar. Hij had een socialistische inslag en 
was, net als zijn vader, begaan met mensen die het niet zo goed getroffen hadden in de maatschappij. Althans, zo staat 
vermeld op de site http://www.stamboomvanzuidland.nl/  
Daar valt wel iets op af te dingen, blijkens een voorval in 1892 Blankenham. Ook daarover over later meer.  
Ds. Boers mag dan wel sociaal ingesteld zijn, een socialist was hij beslist niet. 
 
Over zijn ambtstermijn te Blankenham zal stellig in kerkelijke documenten het een een en ander te vinden zijn, maar in 
de kranten blijft de oogst beperkt tot: 
- verslagje van zijn bevestiging en intrede (Provinciale Drentsche en Asser Courant 01.05.1889) 
- het afbranden van kerk en toren na blikseminslag in juni 1892, dat alle landelijke kranten haalt 
- de aanvaring met colporterende sociaaldemocraten in augustus 1892 en dat nog wel op zondagochtend net 

nadat de kerk is uitgegaan. 
Het napluizen van de herbouw van de Blankenhammer kerk levert interessante gegevens op over de architect en de 
aannemersfirma. Stof voor later nog een artikeltje. 
 
De Tweede Wereldoorlog heeft de familie Boers hard getroffen.   
- Kleinzoon Matthias Adriaan (Ad) Boers, medisch student en verzetsman, wordt op 29 maart 1943 te Wierden 
gefusilleerd; hij is dan bijna 21 jaar. 
- Kleinzoon Arnold Cornelis Jacobus Marie Justin Boers sterft, 41 jaar oud, als KNIL-militair op 30 juni 1944 te 
Balikpapan op Borneo.    
- Kleinzoon Hermannus (Herman) van Tongeren, Delfts ingenieur en uitvinder met vele patenten op zijn naam, 
wordt op 7 september 1944 te Haarlem gearresteerd en om middernacht uit een wagen gegooid. Hij sterft in de vroege 
ochtend van 9 september 1944, bijna 45 jaar oud.  
- Kleinzoon Johan Gerard (Hans) ten Houten, geboren in 1911, bioloog, gaat met vrouw en kinderen in 1939 naar 
Ned. Indië. Hij wordt geïnterneerd in 1942, o.a. te Malang, zijn vrouw met de kinderen in maart 1943 te Semarang. Na 
de oorlog werkt hij te Wageningen als hoofd van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO), later als 
hoogleraar Milieukunde. 
               

                                            Jo Steenstra, Nieuw-Buinen. 
 
Bronnen: 
 
Documenten- en Fotocollectie van Liesbeth Peute, Leiden. 
www.openarch.nl o.a. akten burgerlijke stand 
www.delpher.nl   krantendatabase 
www.stamboomvanzuidland.nl/ 
 
https://ilibrariana.wordpress.com/2012/05/10/oorlogsslachtoffer-ir-hermannus-van-tongeren/ 
 

 

 

http://www.stamboomvanzuidland.nl/
http://www.openarch.nl/
http://www.delpher.nl/
http://www.stamboomvanzuidland.nl/


 

                Inzameling postzegels en kaarten 

Er zijn al veel postzegels, kaarten, oude mobieltjes, munten en cartridges bijeen 

gebracht en dat levert verbazend veel op! 

 In 2019 was dat maar liefst € 23.482,- ! 

 Deze opbrengst is van heel Nederland.  

 Onvoorstelbaar dat je met iets wat iedereen weggooit zoveel geld bij elkaar kunt 

brengen.  

Het moet natuurlijk wel door vrijwilligers gedaan worden, maar het begint bij 

iedereen die de spullen bewaard en inlevert.  

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 mij of bel me dan 

kom ik ze halen.    

Willy van Unen   Blokzijlerdijk 11               tel.0527291587 

 

                                                                                                

       Is het mogelijk dat onze 

       vlag van Blankenham 

       kan worden bijbesteld? 

        

        Er is van verschillende 

        kanten vraag naar. 

        

                          

 

      

                                                                Zondagsschool ’t Meibloempje 
Na een hele lange vakantie hopen we op 30 augustus weer van start te gaan. 

Dit is wat we gaan vertellen: 
30 augustus        -     Daniël                                       9.30 uur 
13 september     -     In de vurige oven                    9.30 uur 
27 september     -     Daniël in de leeuwenkuil        9.30 uur 

We beginnen in de kerk, en gaan dan naar het dorpshuis, waar het verhaal verteld word. Ook hebben we 
nog een kleurplaat en doen we een spel, of iets anders. Zo is ons uurtje snel voorbij. De zondagsschool is er 

voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, dus kom en doe gezellig mee! 

                                                                                Willy van Unen. 

 



            

 
 

Vereniging Dorpshuis en 
Dorpsbelang Blankenham 

 
 

Secretariaat: 
Mariska van Ommen 
P/a Dorpshuis De Skulpe 

   Zeestraat 2  
8373 EJ Blankenham 

  06-53890706 
 
 

Aan de leden van Vereniging  
  Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham 

 
 

  Blankenham, augustus 2020 
 
 

 Geachte heer /mevrouw, 
 
 Namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham nodig ik u  
 hierbij uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op: 
 

   VRIJDAGAVOND 18 september 2020 
   Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis “De Skulpe” te Blankenham. 
 
 De agenda voor deze vergadering staat op de achterzijde van deze pagina. 
 
 ATTENTIE: 

De notulen van de vorige jaarvergadering liggen ter inzage in het dorpshuis de Skulpe vanaf 4 september. 
Deze worden op de vergadering NIET meer voorgelezen.  

 
 Wij rekenen op uw komst. 
 
 
 
 Met vriendelijke groet, 
 namens het bestuur 
 
 
 Mariska van Ommen 
 Waarnemend secretaresse 
 

  



 

AGENDA 
voor de jaarvergadering van de Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang  

Blankenham op vrijdag 18 september, aanvang 20.00 uur. 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter Jules Kroese 

2. Notulen ledenvergadering van 12 april 2019 hebben ter inzage in het dorpshuis gelegen, vragen of opmerkingen?  

3. Jaaroverzicht 2019 door het bestuur  

4. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester. 

5. Aangepaste begroting 2020 met raming gevolgen corona-crisis. 

6. Verslag Kascommissie: rekening en verantwoording 2019, door Ria Wichers-Schreur en Corry Neeleman 

7. Benoeming nieuw kascommissielid 

Aftredend en niet herkiesbaar 

➢ Ria Wichers-Schreur 

8. Rooster van aftreden, bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar 
➢  Mark Zandbergen 
➢ Jelle Bakker 

Aftredend en herkiesbaar 

➢ Jules Kroese (indien geen tegenkandidaat voor het voorzitterschap beschikbaar) 

➢ Rienk Dijkstra 

➢ Hendrik Donker 

Mariska van Ommen, Cees Hundersmarck, Esther Klomp en Leon Mulch hebben zich kandidaat gesteld 

voor het bestuur, (tegen-)kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden bij 

              de voorzitter Jules Kroese. 

9. Mededelingen 

➢ Bedankje diverse vrijwilligers  

PAUZE 

10. Overige punten ter bespreking. 

➢ Nieuwe beheerder De Skulpe 
➢ Overleg gemeente/buurtwerker/agent structureel 1x pre 2 maand? Inloopspreekuur? 
➢ Verkeersveiligheid op de dijk 
➢ Duurzame energie 
➢ Glasvezel 
➢ Gemeentelijke ontwikkelingen: toerisme, Zuiderzeedijk, mobiliteitsvisie 
➢ Uitkomst Wensboom en hoe nu verder 
➢ Reanimatiecursus/AED 
➢ Veiling in het najaar (nov.2020). Vrijwilligers? 
➢ Locatie Dijkruiters 
➢ Plantenbakken lantaarnpalen/onderhoud, vrijwilligers gevraagd. 
➢ Ontwikkeling rond huisvesting arbeidsmigranten 

11. Rondvraag 

12. Sluiting officiële gedeelte 

 
 
 

  



 
 
Beheerder De Skulpe 
 
Afgelopen week heeft Wiecher het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham per brief laten 
weten dat hij begin volgend jaar, wegens toenemende drukte in zijn andere bedrijven, het beheer van De Skulpe wil 
beëindigen. 
In goed overleg met Wiecher zal het bestuur proberen om zo snel mogelijk een nieuwe beheerder te vinden, maar als 
dit onverhoopt niet zo snel wil lukken, is Wiecher bereid om tot uiterlijk 1 juni 2021 beheer te blijven. 
 
Binnenkort zal er een advertentie geplaatst worden en zal het bestuur op meerdere manieren proberen om de vacature 
onder de aandacht te brengen, maar uiteraard is alle hulp welkom en hopen wij dat de inwoners van Blankenham ook 
hun ogen en oren open houden! 
Ideeën, voorstellen of vragen kunt u kwijt bij de bestuursleden of via de mail: dorpsbelangblankenham@gmail.com 
 
Op de jaarvergadering van 18 september a.s. zal er uiteraard ook aandacht aan dit onderwerp worden gegeven! 

          

 

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 oktober 2020 

I.kikstra@hetnet.nl 

m.klijnstra@gmx.net 
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