Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham
Juni 2020

De strenge coronamaatregelen hebben ons dagelijks leven flink door elkaar geschud.
We zijn wakker geworden in nieuwe andere wereld. We zitten in het oog van de storm. Zo voelt het toch.
Hoe lang en hoe heftig de storm wordt, is voer voor deskundigen.
Maar dat het stormt is duidelijk.
Het coronavirus is hard bezig om veel van onze zekerheden weg te poetsen.
Eerste prioriteit is dat we de storm heelhuids doorkomen.
Artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, wetenschappers en bestuurders zijn de kapiteins waar we
naar kijken om ons heelhuids door de storm te loodsen.
Tegelijkertijd is de aanslag op onze zekerheden verwarrend en beangstigend.
Meer geïsoleerd dan ooit slaat de vertwijfeling toe: Komt dit nog goed?
Op vlak van gezondheid, op vlak van onze banen en bedrijven met volle bezorgdheid voor onze naasten,
de ouderen en de kinderen.
Doelen die gisteren nog uiterst belangrijk waren zijn vandaag naar de achtergrond
verdwenen en maken plaats voor heel wat nieuwe vragen.
We gaan er de komende periode “het beste van moeten maken”.
Hallo Allemaal
Aangezien het corona virus ons flink te pakken heeft
Is er weinig te beleven in ons dorpje.
Alles zit op slot alleen zie je iedereen hard werken in hun tuintjes en klussen,
wat zal er alles mooi uitzien deze zomer.
Ook het onzinnige drie keer zoenen op wangen?
Dat kan nu meteen voor eens en voor altijd geëlimineerd
worden uit onze gewoontes! Dat was altijd al raar!
Hoezo drie zoenen op wangen?
Doe er een of omhels elkaar wat onhandig
als dat ooit weer mag ,
maar drie zoenen weg ermee!
Ook in het dorps huis is goed geklust
De vloer in de grootte zaal is geschuurd en gelakt.
De bar is mooi opnieuw gelakt.
Allemaal gedaan door vrijwilligers
Bedankt !!!!!

Wil een ieder die een (leuke, lieve) hond heeft en
toevallig z’n behoefte doet op grasveld in dorp en
grasveld tegen over dorpshuis het oprapen en
thuis in kliko gooien. B.V.D namens spelende
kinderen en schoen schoonmakende ouders

Hallo Blankenhammers
Vanaf 1996 verzorg ik in mei de Long Fonds collecte.
Graag wil ik hiermee stoppen.
Wie zou dit goede wek per 2021 verder willen doen?
Ook een paar collectanten erbij zou fijn zijn.
Hartelijke groet Geertje Oosten tel 0527-202421
Graag hoor ik van u

In navolging op het bericht over de poepende
honden: blijkbaar hebben ze nu een nieuwe plek
gevonden langs de haag bij Blokzijlerdijk 1.
Ook hier zou ik graag willen dat de
hondeneigenaren de stront van hun honden
opruimen. Normaal gesproken maai ik het gras
langs de haag, maar als ik over de hondendrollen
val, heb ik daar niet zoveel zin meer in

Annie de Vries Is 8 april van de trap gevallen ze had
4 gebroken ribben en een schouder gebroken.
Een bloeding tussen de hersenen en hersenvlies.
In Zwolle kreeg ze nog een longontsteking en
blaasontsteking. Vanaf 18 april verblijft ze nu voor
revalidatie in de Schakel Urkerweg 1 8303 BX
kamer 15 In Emmeloord.
Wij wensen haar van harte beterschap

Wat een aanwinst voor ons dorpje!!!

Van harte welkom in ons dorpje Peter en Anja Buhrs
Met hun zoon Daniel 13 jaar en
pleegzoon Nageamo 12 jaar.
Wij wensen jullie veel woonplezier in ons dorpje
Blankenham

Namens Annie de Vries moet ik iedereen
bedanken voor de leuke en mooie kaarten die zij
heeft ontvangen, hartverwarmend, dit heeft haar
goed gedaan. Zij heeft nog een lange weg te gaan.
Hopelijk komt het nog allemaal goed
Ineke Kikstra

Jelke en Betsie Wierstra
50 jaar getrouwd
15 mei 2020
van harte gefeliciteerd!

Het jaar 2007

De plantenbakken in
het Dorp hangen
weer lekker fleurig.
Maar om ze fleurig te
houden is hierbij het
vriendelijke verzoek
aan jullie om ze zoveel mogelijk water
te geven ….. alvast bedankt.

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS BEDANKT U VOOR UW STEUN
Opbrengst zalm- en stroopwafelactie € 680,-- ondanks de CORONA crisis toch een mooi resultaat
voor ons team!!
Hoewel we dit jaar niet onze tegenprestatie kunnen leveren gaat de ziekte Multiple Sclerose (MS) gewoon door.
Daarom gaan onze inzamelingsacties ook gewoon door en mogen we ons reeds opgebrachte geld meenemen naar 13
juni 2021. In de maanden mei en juni hebben we meegedaan aan de statiegeldactie bij Jumbo Kooistra in Marknesse.
Door een druk op de knop kon het statiegeld gedoneerd worden aan ons team, de opbrengst is nu nog niet bekend
maar zullen we nog melden.
Alle kopers en donateurs enorm bedankt voor uw steun, dit draagt bij aan nog meer onderzoek naar de oorzaak van de
ziekte MS en naar uiteindelijk een MS-vrije wereld. Wij zijn enorm trots dat we dit hebben kunnen bewerkstelligen. Voor
nu gaan we even op zomerreces en na de zomer gaan we de draad weer oppakken tot het moment dat wij in juni 2021
naar Frankrijk vertrekken. Natuurlijk gaan we ook volgend jaar Pasen weer warm gerookte zalm en roomboter
gebakken stroopwafels verkopen. Hopelijk kunnen we dan ook weer op jullie steun rekenen. Voor nu een hele fijne
vakantie, blijf gezond en denk aan jezelf en je familie.
Mochten jullie meer willen weten en misschien wel mee willen, check dan de website www.klimmentegenms.nl Of meld
je even bij één van de teamleden
Rob de Jonge namens Team Blankenham klimt tegen MS 2020

Veranderd u van Mailadres geef het mij dan door!
Heeft u nog iets te melden mail gerust!
De volgende nieuwsbrief komt begin augustus 2020

I.kikstra@hetnet.nl
We laten ons door
Corona & trappen
niet kisten.
KIST!!!

