
 
                                  

                               Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham. 

                                                                                                    
                                                                                                   oktober 2020                                                                                                                                                     

                    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                 Vier kleine wondertjes geboren in Blankenham. 

 

7 augustus is geboren Bodhi                                   10 augustus is geboren Maud 
zoon van Piet en Erwin.                                                              dochter van Hendrik Donkeren en Aukje Brouwer. 
Blokzijlerdijk 3 Blankenham                                                Blokzijlerdijk 10 Blankenham 
 

 
22 augustus is geboren Luuk Anton 
Zoon van Marco en Evelien Donker. 
Hammerdijk 7  Blankenham 

 
9 augustus is geboren Mia Alida de Vries 
dochter van Mark en Penny de Vries 

Hammerdijk18 Blankenham 

 

 

      

 



Jaap en 
Willy Lok 

 
 
 
 
 

22 augustus 
             Was het 40 jaar geleden 
   dat jullie elkaar het ja-woord gaven 
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. 

 

                                                               

 

         

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook onze Jan en Joukje de Boer uit Luttelgeest  waren 6 september 55 jaar 

getrouwd.  

Van harte gefeliciteerd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voor alle 50 plussers van Kuinre Blankenham 

 

 

Normaal begin ik altijd met wij starten weer met onze activiteiten in het nieuwe seizoen 2020-2021. 

Maar dit jaar is alles anders en hoe alles gaat lopen dat weet niemand. We hebben toch ons nieuwe 

programma gemaakt. En bekijken voor elke activiteit of het mogelijk is met de dan geldende corona regels. 

 

We beginnen met een brunch op 11 september om 11.00 uur in het dorpshuis de Botter. 

 

De datums van onze vaste activiteiten zijn dus allemaal met een vraagteken 

 

Koersbal woensdag 7 oktober  om 14.00 uur (om de 14 dagen) 

De Soos vervalt door gebrek aan belangstelling. 

Gezamenlijk eten vrijdag 6 november om 16.00 uur. 

Kerstavond dinsdag 22 december om 18.00 uur. 

Nieuwjaars bijeenkomst dinsdag 5 januari om 14.00 uur. 

Stamppot eten vrijdag 19 februari om 14.00 uur. 

Reisje mei 2021. 

 

Een sportief en gezond seizoen toegewenst. Stichting Ouderen Kuinre Blankenham. 

 

Met vragen kunt u altijd terecht bij onze Voorzitter Hilly Wietsma en bij  Secretaris Kees Cats 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Nu maar hopen dat het helpt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 Onze Kanjer Mark Braad heeft zijn 

 vrachtwagen rijbewijs gehaald , succes Mark!! 
   Wanneer iemand graag in de appgroep van het dorpshuis opgenomen 

wil worden, kan men contact met mij (Mariska) opnemen. Stuur een 

appje naar 06-53890706. 
Dan voeg ik u gewoon toe aan de dorsphuis-app! 

Zo blijft u op de hoogte van de ups en downs van ons dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan de 

Leeuw,Corina Stoter 

en Jelke Wierstra, 

hebben in het 

ziekenhuis gelegen. 

Wij wensen hun alle 

drie een spoedig 

herstel. 

   

 

 

 

 



 

Iedereen wil ik bedanken voor de felicitatie met mijn verjaardag. 

Wolvega is nu mijn woonplaats, ik zal Blankenham gaan missen. 

Groetjes, Annie. 

     De krabbenscheer is weer verwijderd. 

                                                                                                                              

                                      
                                    

 

                                                  Persbericht  

 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Kom naar het inloopspreekuur of maak gebruik 

van het telefonisch spreekuur! 
OV-ambassadeurs geven advies op maat en antwoord op veel gestelde vragen.  

 

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend.  
Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar 

vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op 

leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.    
 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt 
u meer weten over de Corona maatregelen in het OV of juist informatie over een passend abonnement 

als u vaker wilt reizen? Bezoek dan het inloopspreekuur.  

 
Wanneer: woensdag 14 oktober 2020 

Waar: Bibliotheek Steenwijk, Meppelerweg 47a Steenwijk 
Hoe laat: 10.00-11.30 uur 

U kunt ook contact opnemen met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur, van dinsdag tot 

en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via 038-3037010. 
 

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 

 

 
OV-ambassadeurs 

P/a YMCA (uitvoerder project) 
Peterskampweg 12 

8031 LK Zwolle 
tel. 038-4540130 

e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur


 

 

 

 

 

                                                        

06-22 79 76 76 

‘t Strand 8 Blankenham 
 

OKTOBER ACTIE!!!          OKTOBER ACTIE!!!         

Maak in de maand oktober een afspraak  voor een pedicure behandeling, u krijgt 

na afloop een heerlijke voet en onderbeen massage gratis!!! 

 
 

Kerkdiensten Oktober/November Blankenham. 
 

Aanvangstijden 9.30 uur 
 

11 Oktober: Mw. L Winters-Jonas uit Kraggenburg. 
25 Oktober: Ds. D.J. Lagerweij uit Zwolle. Viering Heilig Avondmaal. 
 
08  November: Mw. I. Brugmans uit Nunspeet. 
22  November: Mw. J. Alkens uit Emmeloord  Laatste Zondag Kerkelijk jaar. 

 
Zondagsschool ’t Meibloempje Blankenham. 
 

11 Oktober  -  Terug naar huis  9.00 uur. 
25 Oktober - De tempel herbouwt 9.30 uur. 
 
08 November - Ester  9.30 uur 
22 november - Zacharias 9.30 uur. 

 

Allemaal mooie verhalen uit de bijbel, waarin God ons leert, hoe we met elkaar in liefde en vrede kunnen leven. 
We beginnen in de kerk, en gaan dan voor ons eigen verhaal naar het dorpshuis. Ook hebben we nog een kleurplaat, 
soms doen we een spel of knutselen iets. 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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

      Persbericht 
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende: sinds enige tijd is in  
Steenwijkerland een groep bewoners actief die mensen uit de gemeente  
bewust willen maken van de mogelijkheden om Steenwijkerland  
energieneutraal te maken, energie te besparen en duurzamer te leven. Dat  
doen ze onder de naam IK BEGIN! 
 
De gedachte achter deze campagne is: Energie besparen is niet zo  
ingewikkeld. Iedereen kan wat doen, een kleine of een grote stap. Je  
kunt iets doen wat bij je past. Je doet iets goeds voor het klimaat en  
het is goed voor je portemonnee. Wacht niet op een ander, maar zeg: ik  
begin. 
 
We hebben een website waarop interviews, nieuws en heel veel informatie  
en tips staan: ik-begin.nu. Elke laatste dinsdag van de maand hebben we  
een pagina in de huis-aan-huis editie van de Steenwijker Courant. En we  
zijn actief op Facebook. 
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie. 
 
Ik stuur u deze mail omdat we graag meer bekendheid willen geven aan  
onze campagne. En ik ben op zoek naar mensen die een verhaal kunnen  

vertellen over hoe zij bijvoorbeeld hun woning hebben verduurzaamd of  
hoe zij proberen groener te leven. 
 
Wellicht kent u iemand in uw dorp? Ik kom daar graag mee in contact. Het  
interview kunt u dan weer gebruiken voor uw eigen website of dorpskrant. 
 
Uiteraard mag u onze flyer verder spreiden, graag zelfs! 
 
Zo helpen we elkaar op weg naar een energieneutraal Steenwijkerland. 
Heeft u nog opmerkingen, ideeën of vragen, neem gerust contact met me  
op. 
 
PS. We kunnen ook nog vrijwilligers gebruiken: kijk op  
https://www.ik-begin.nu/vacatures/ 
 
Met vriendelijke groet, 
Corina de Feijter 
communicatiemedewerker IK BEGIN! 
www.ik-begin.nu 
M 06-22242687 
 

                                                                       Volg ons ook op Facebook: www.fb.me/ikbegin 
 

 

Er kan gestemd worden!!  

Vanaf 5 oktober is het mogelijk om te stemmen voor Rabo ClubSupport  
U kunt 5 punten verdelen onder minimaal 3 clubs/verenigingen, waarvan maximaal 2 punten op 1 club of 
vereniging ingezet kunnen worden. 
We hopen natuurlijk dat u onze voetbalclub een warm hart toedraagt en ons de punten gunt, waarmee we 
aanspraak kunnen maken op een mooi geldbedrag. Met dit geldbedrag zouden we graag onze dug-outs 
vervangen. 

Alvast bedankt voor uw stem, ga naar onderstaande link van de Rabobank!  
 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/?utm_conn_number=1&utm_conn_id=47679-
T5PIOM27AUPH2-
464566487686&gclid=EAIaIQobChMI3aDDmqid7AIVF5iyCh2LQQymEAAYASAAEgLjTfD_BwE&fbclid=IwAR0bVNNl
9cVoUZk77oQtlRRIs-J3QquQwSyRKiH9iy08oZodStWVdS45xFg 
 

 
 
 

http://ik-begin.nu/
https://www.ik-begin.nu/vacatures/
http://www.ik-begin.nu/
http://www.fb.me/ikbegin
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/?utm_conn_number=1&utm_conn_id=47679-T5PIOM27AUPH2-464566487686&gclid=EAIaIQobChMI3aDDmqid7AIVF5iyCh2LQQymEAAYASAAEgLjTfD_BwE&fbclid=IwAR0bVNNl9cVoUZk77oQtlRRIs-J3QquQwSyRKiH9iy08oZodStWVdS45xFg
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/?utm_conn_number=1&utm_conn_id=47679-T5PIOM27AUPH2-464566487686&gclid=EAIaIQobChMI3aDDmqid7AIVF5iyCh2LQQymEAAYASAAEgLjTfD_BwE&fbclid=IwAR0bVNNl9cVoUZk77oQtlRRIs-J3QquQwSyRKiH9iy08oZodStWVdS45xFg
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/?utm_conn_number=1&utm_conn_id=47679-T5PIOM27AUPH2-464566487686&gclid=EAIaIQobChMI3aDDmqid7AIVF5iyCh2LQQymEAAYASAAEgLjTfD_BwE&fbclid=IwAR0bVNNl9cVoUZk77oQtlRRIs-J3QquQwSyRKiH9iy08oZodStWVdS45xFg
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/?utm_conn_number=1&utm_conn_id=47679-T5PIOM27AUPH2-464566487686&gclid=EAIaIQobChMI3aDDmqid7AIVF5iyCh2LQQymEAAYASAAEgLjTfD_BwE&fbclid=IwAR0bVNNl9cVoUZk77oQtlRRIs-J3QquQwSyRKiH9iy08oZodStWVdS45xFg


 
Tijdens de ambtsperiode van ds. C.J. Boers in Blankenham 1889-1992 

 
Bevestiging en intrede 

In de ochtenddienst van zondag 28 april 1889 wordt de nieuwe predikant in zijn ambt bevestigd door ds. J.D. van 
Spankeren uit Vollenhove, met de tekst uit Romeinen 15:7 (Statenvertaling) “Daarom, neemt elkander aan, gelijk ook 

Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods.” 
 

Aan het eind van de dienst neemt ds. Blankstein uit Blokzijl afscheid van de Blankenhammer gemeente die hij tijdens de 
vacaturetijd als consulent heeft bijgestaan. Hij verzoekt de gemeente de nieuwe predikant staande toe te zingen met 
Gezang 69:4. Het huidige Liedboek voor de Kerken verscheen in 1973. Daarvoor, in 1938 was de Hervormde bundel 
Psalmen en Gezangen voor den Eredienst uitgebracht. Dan zal het hier gaan om de bundel Evangelische Gezangen 

uit 1806, aangevuld in 1866. Gezang LXIX draagt hierin als titel: Broederliefde. Vers 4 luidt: 
Als één van ziel, als één van zin,   

Die één belang gevoelen,   
Die ’t zelfde wilt bedoelen,     

Verbinden w’ ons in broedermin;  
Zoo dat w’, in vreugd en pijn,     

Elkander alles zijn. 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

Meestal wisselt men op het platteland van betrekking per 1 mei.  
Wanneer in 1701 ook Friesland overgaat op de gregoriaanse kalender, betekent dat een verschuiving van elf dagen. 
Daarom wordt sindsdien 12 mei als Âlde Maaie de dag van wisseling van betrekking en verhuizing. In Blankenham, 
toch dicht tegen Friesland aan, wordt kennelijk de Nije Maaie, de nieuwe 1ste mei gevolgd. Of dominee en mevrouw 

Boers hebben geen weet gehad van die traditie. 
 
\ 
 

De lonen van dienstboden, soms per kwartaal of zelfs jaarlijks uitbetaald, variëren eind negentiende eeuw sterk. Op het 
platteland moeten veel meisjes voor ƒ 50, - of minder per jaar werken, terwijl in de grote steden jaarlonen van ƒ 100,- of 

ƒ 120,- gelden. Tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw is het gebruik om tien procent boven op het 
overeengekomen loon uit te betalen in de vorm van de Kermis- en de Nieuwjaarsfooi. Die laatste bekrachtigt tevens de 

arbeidsovereenkomst voor een volgend jaar en is daarmee tegelijk een ‘godspenning’. 
Ook betaalt een werkgeefster wasgeld aan haar dienstbode. Nooit gaat de ‘meidenwas’ mee met die van de familie: de 
dienstbode brengt die op haar vrije dag bij haar moeder thuis, of zij doet hem zelf, of zij betaalt zelf een wasvrouw. Kost 
en inwoning vormen een belangrijk bestanddeel van het loon. Ter vergelijking: in 1892 wordt in Blankenham een hoofd 

der school aan de Lageweg gevraagd, jaarwedde ƒ 700,-.  
 

 
In de clinch met Sociaaldemocraten – op zondagochtend! 

Het tijdschrift Recht voor Allen, orgaan van de Socialisten-Bond, schrijft uitvoerig dit voorval.  
Zondag 14 augustus 1892 vertrekken zeventien leden van de Sociaal-Democratische Partij ’s morgens vroeg per boot 

uit Lemmer naar Kuinre om vandaar te voet verder te gaan via Blankenham naar Blokzijl. In Kuinre probeert de 
burgemeester hun colportage met het blad Recht voor Allen te verbieden. In Blankenhamkomt juist de kerk uit. De 
geschriften gaan vlot van de hand. “Dominee was evenwel niet belust op onze lektuur en gaf bevel om ze stuk te 

scheuren, daar ’t geschriften van socialen waren. Een knaapje, misschien zijn eigen zoon, gaf gehoor aan zijn bevel, 
doch onmiddellijk werd een woord van protest door een lid zijner kudde daarover uitgesproken. Een der onzen maakte 

dominee tevens attent op ’t woord van Paulus: ‘Onderzoekt alle dingen en behoudt ’t goede.’ Hierover stond de 
schaapherder blijkbaar verbaasd en hij gaf dan ook aan zijn geprangd gemoed lucht in een vloed van woorden.”  

Vanuit Blokzijl gaat de propagandareis met de boot terug naar Lemmer. 
Of een zoon van ds. Boers bij het voorval aanwezig is geweest, is zeer de vraag. De jongsten zijn dan vijftien en 

zeventien jaar, terwijl de oudste de deur al uit is. 
Deze oudste zoon, Benjamin, zal als predikant juist wel veel verder gaan dan zijn vader: van socialist tot 

communist. Benjamin Boers wordt als ‘rode’ dominee in Friesland een paar keer geschorst; hij bidt niet in de kerk en laat 
er De Internationale zingen. 

               
                                                             Jo Steenstra, Nieuw-Buinen 

 
Bronnen: 

www.openarch.nl o.a. akten burgerlijke stand 
www.delpher.nl   krantendatabase 

Recht voor Allen  d.d. 20/21.08.1892 
Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme, deel 3 (1988) 44v. 

 

 

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


 

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 

 

 

 

 

mailto:I.kikstra@hetnet.nl

