Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.

December 2020

10 oktober een crea-middag in het Dorpshuis de “Skulpe’’.

Een acryl porring schilderij maken. De resultaten mochten er zijn! Iedereen heeft genoten van
deze dag. Dit hadden we ook wel weer eens nodig in de ,,Coronatijd’’

.

Ja Ans, nu hoor je ook bij de stamppot-eters in Kuinre.
Van harte gefeliciteerd.
Wij zijn Johan en Jannie, twee docenten in het
voortgezet onderwijs die sinds januari 2020 aan de
Buurtsteeg 2 wonen. We houden veel van reizen,
maar genieten dit jaar ook volop van de prachtige
omgeving hier. Daarnaast halen we sinds mei ook
veel plezier uit onze Bed&Breakfast die te huur is
via Airbnb.com/h/ons stulpje. Het is leuk om te
merken dat andere mensen net zo kunnen genieten
van de rust en het mooie gebied hier. Deze zomer
werden we verrast door een enorme hoeveelheid
appels en peren uit de tuin. We zijn aan de slag
gegaan om hier jam, chutney, compote enz. van te
maken. Deze verkopen we nu onder de carport.
Waarschijnlijk hebben jullie het bord op de dijk wel
gezien. Al met al vermaken we ons hier dus uitstekend en hopen we hier nog lang te mogen wonen.
Groeten,
Jannie en Johan
Wij wensen jullie veel woonplezier in ons mooie dorpje!

Bruine vingers
Jarenlang heb ik niks van kamerplanten willen weten omdat ik altijd vergat water te geven en ze
dan na lange tijd uit schuldgevoel bijna verdronk. Typisch gevalletje van bruine vingers. Maar sinds
ik van mijn vader zijn prachtige grote lepelplant erfde, vond ik dat ik het aan hem
verschuldigd was om er goed voor te zorgen.
Ineens lukt het me wel om het huisgroen levend te houden.
Dit exemplaar ‘vraagt’ namelijk om water door zijn bladeren te laten hangen.
Als dank voor een slokje water zuivert hij de lucht in mijn woonkamer. Nu staat mijn
kamer vol luchtzuiverende planten. Zelfs een vleesetend exemplaar gevonden om
de vliegjes op te peuzelen.

Blankenham 12 november 2020
Een lieve vrouw is ons ontvallen op 12 november.
Eppie Kruithof, wij zullen haar blijven herinneren
als een warme persoonlijkheid. Wij wensen Tinus
en familie veel sterkte in de komende tijd.
1936-2020
Tinus Kruithof en de familie
willen iedereen graag bedanken
voor de overweldigende belangstelling in de vorm van
bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoeken in verband met
het overlijden van Eppie.
Tevens wil Tinus alle Blankenhammers het beste wensen
voor de feestdagen en het nieuwe jaar.

Jo Donker heeft de afgelopen weken meerdere keren in het ziekenhuis
gelegen. Dit omdat hij te maken had met bijwerkingen van zijn
immunotherapie, welke hij kreeg voor de Ziekte van Kahler.
Ook Jelke Wierstra wordt behandeld en wij wensen hem en Jo veel sterkte
voor de komende tijd.
Jules Kroes heeft een nieuwe knie gekregen en is al weer aardig op de been. Toch wensen wij hem
nog beterschap.

De familie Ham heeft ons dorp verruild voor Kuinre.
De familie van de Steen gaat ons na jaren ook verlaten.
Zij vertrekken naar het hoge noorden.
Wij wensen hun beide daar veel woonplezier.

1e en 2e Kerstdag verzorgt Maria een speciaal 3-gangen afhaal kerstbuffet voor €17,50 per persoon.
Op dit menu staat:
- Rijk gevulde groentesoep en stokbrood met kruidenboter vooraf.
- Stoofvlees/ rolladeschijf met aardappelen/ rijst en koolsalade als hoofdgerecht.
- Apfelstrudel met vanillesaus na.
Tot en met dinsdag 22 december kan er opgegeven worden om dit menu af te halen
door te bellen naar het Dorpshuis: 0527-202851.
Op nieuwjaarsdag zorgt zij voor Gluhwein met kniepertjes en een nieuwjaarswens om af te halen
voor €3,50 per persoon.

Brand en herbouw van de Blankenhammer kerk en toren

Aanbesteding
De aanbesteding voor “Het bouwen eener KERK met TOREN op bestaande fundeering” staat in de kranten
van begin augustus. Bestek met tekening liggen vanaf 13 augustus ter inzage bij kastelein A. Bunt – de
uitbater van “Zeezicht” – en zijn ook verkrijgbaar bij W. de Jong, architect te Sloten (Fr.), tegen franko
toezending van ƒ 1,50. Inlevering briefjes 23 augustus.
Over de gunning van het werk zijn slechts twee krantenberichten te achterhalen.
Het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage van 29.08.1892 meldt kort dat er 27 inschrijvingsbiljetten
zijn ingekomen met als laagste inschrijver B. de Vries te Oldeholtpade voor ƒ 9.440,- aan wie het werk is
gegund.
De Opregte Steenwijker Courant (OSC) van 5 september noemt alle inschrijvers plus bedragen en geeft de
correcte naam: Gebr. de Vries. De hoogste inschrijver zit op ƒ 15.300,- dus ruim anderhalf keer zo hoog, en
de op een laagste zit met ƒ 10.473,- nog altijd duizend gulden boven de aannemers uit Oldeholtpade.
Middenmoters zijn twee aannemers uit Blankenham, W. Bijlaard en G. Buis, evenals J. Pen uit Kalenberg.
Hoger zitten twee uit Oldemarkt, W. Jonkers en J. Schoenmaker. Het krantenbericht oogt eigenlijk te slecht
om goed te kunnen afdrukken. Overigens, bedoeld is niet Bijlaard, maar Bijlaart (Willem Hendricus, 18561938, geboren te Willemsoord). En Schoenmaker moet zijn Jan Schoemaker (1859-1943).
Het werk verloopt blijkbaar voorspoedig, want op vrijdag 23 december 1892 leidt notaris Gorter uit Kuinre
een BOELGOED bij de kerk te Blankenham van “Eene aanzienlijke partij timmerwaren, overgebleven van
den opbouw der Kerk” waaronder steigerdelen maar ook 10.000 nieuwe en oude stenen (OSC 19.12.1892).

Architect Wijtze Durks de Jong (1852-1911)
In de kranten van 1892/93 heet de architect van nieuwe Blankenhammer kerk W. de Jong.
In de literatuur is sprake van W. Duiks de Jong. Zo bij Z. Kolks (1990), bij T. de Graaf (2006) en op de site
rijksmonumenten.nl (monument 387546) en vandaar overgenomen op de site Reliwiki. Zie bronvermelding.
Geen architect W. Duiks de Jong te vinden!
Eerst gezocht met allerlei voornamen als Willem, Wiebe, Wiebren, Wopke, Wytse etc. etc. Geen resultaat.
Dan bedenk ik mij dat Duiks wellicht foutieve lezing is van handgeschreven Durks. En dat blijkt te kloppen.
In Friesland en aangrenzende regio’s blijft na de invoering van de burgerlijke stand in 1811 het gebruik van
patroniemen lang in stand. Zo zou de G.B. Kooijstraat in Ossenzijl feitelijk G. Kooijstraat moeten heten,
want de B. bij Geert Kooij betreft diens vader Berend (De Silehammer 21/4, 26-30).
Durk is de Friese variant van Dirk. Vandaar in archieven ook de spelling Wijtze Dirks de Jong, zoon van
Durk of Dirk.
En om het zoeken nog lastiger te maken, kent Wijtze als spellingsvariant Wijtze-zonder-puntjes op i en j,
ook Wytze en Wietse of Wietze.
Eindelijk de juiste naam ontdekt, mede dankzij de site www.langsdeluts.nl. De Luts is het riviertje dat door
Balk stroomt. Wijtze de Jong is geboren te Woudsend op 21 juni 1852. Zijn vader Durk is timmerknecht.
Wijtze trouwt in 1878 met Jolt Schoutema, er worden te Woudsend vier kinderen geboren. In de jaren 18911897 woont het gezin in Sloten. Na de dood van zijn vrouw in maart 1909, hertrouwt Wijtze in juli 1910 met
weduwe Aafke Veen. Op 19 mei 1911 overlijdt Wijtze de Jong te Sneek.
Er zijn van deze architect een twintigtal ontwerpen bekend tussen 1890 en 1909. Veel zuivelfabrieken in
Friesland, maar ook in Terwolde (bij Deventer) en Nijkerk; ook een zeepfabriek en een tabaksfabriek.
Voorts de marechausseekazerne te Sloten en nieuwe voorhuizen van stelpboerderijen, de Friese variant
van de Noord-Hollandse stolpboerderij. Tevens markante winkelpanden in Sneek. In 1904 hoekpand “De
Keizerskroon”, Kruizebroederstraat 26 en in 1908 een winkelpand iets verderop op de hoek van die straat
met het Wijde Noorderhorne op nummer 6; het zijn beide gemeentelijke monumenten.
De bouwstijl van de kerk te Blankenham weerspiegelt de overgang van eclecticisme naar neorenaissance.
Eclecticisme is een mooi woord voor een mengeling van vroegere architectuurstijlen; de neorenaissance
grijpt nog bewuster vier eeuwen terug. Gevels zijn vaak rijk gedetailleerd en versierd met stucwerk en
siermetselwerk in verschillende kleuren steen. De winkelpanden in Sneek bevatten ook
Jugendstilelementen.

Architect, snelste zoekmethode: langs de luts wytze durks de jong [personalia, aanbestedingen, foto’s]
Kolks, Z., De kerk van Blankenham, 1990 [Bulletin van de Stichting Drents-Overijsselse Bedehuizen, 2]
Graaf, T. de, Leven in Blankenham, 2006, 22-25.
Kerk van Blankenham, snelste zoekmethode: rijksmonument 387546
Dezelfde beschrijving op Reliwiki, database van religieus erfgoed, maar dan met vele foto’s;
snelste zoekmethode: reliwiki blankenham

Aannemers Gebr. R. en K. de Vries, Oldeholtpade
Bij de inwijding van de Blankenhammer kerk op 5 februari 1893 vermeldt de Steenwijker courant de initialen
van de aannemers Gebr. de Vries.
Ook nu is het zoeken in archieven en kranten, want Vries is immers een zeer veel voorkomende
familienaam, terwijl in de burgerlijke stand Oldeholtpade vaak niet wordt genoemd, wel de hoofdplaats
Wolvega van de gemeente Weststellingwerf. En neven en achterneven dragen veelal dezelfde voornamen.
Als eenmaal duidelijk is om wie het moet gaan, past de ondoorgrondelijke wijsheid van Johan Cruijff:
“Je gaat het pas zien als je het door hebt.”
Gebroeders de Vries betreft kinderen van Luite Rijkeles de Vries en Antje Jans Bosscha. Dat het om Luite
gaat, blijkt uit de aanduiding – soms – van oudste zoon Jan als J.L. de Vries. Deze Jan (1856-1934) is in de
jaren tachtig aannemer en bouwt onder meer scholen in Giethoorn, Nijensleek, Lhee, tien
arbeiderswoningen te Steenwijk ’buiten de Onnapoort’; ook herbouwt hij de stoomhoutzagerij van Loos te
Blokzijl.
Als er bij de bouw van de school te Nijensleek sprake is van diefstal wordt als getuige opgevoerd Jans broer
Rijkele, timmerman; kennelijk in dienst bij zijn broer. Jan de Vries is vanaf 1893 een aantal jaren opzichter
bij de gebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord, vertrekt daarna naar
Leeuwarden; hij wordt bij zijn overlijden aldaar vermeld als architect.
Tussen 1892 en 1903 komen de Gebr. R. en K. de Vries uit Oldeholtpade veel voor bij aanbestedingen. De
naam van Rijkele de Vries (1860-1929) is ook lastig bij archievenonderzoek vanwege de vele
spellingsvarianten: Rijkel(e), ook zonder puntjes op i e j, voorts Rykele(e), Riekel(e) en ook Riekle en Rijkle.
Hij trouwt in 1894 met Sijke Roders, overlijdt te Zeist in 1929 en wordt begraven in zijn woonplaats Utrecht.
Broer Klaas de Vries (1862-1940) is vermoedelijk ongehuwd gebleven. Hij duikt in 1923 op in Zeist, later in
Wassenaar en Den Haag, waar hij in augustus 1940 overlijdt.
Jongere broer Sjerp de Vries (1866-1944) wordt onderwijzer in Amsterdam, later schoolhoofd in Den Haag.
Ook Sjerp blijft vermoedelijk ongetrouwd; hij overlijdt in september 1944 in Soest.
Jongste broer Anne de Vries (1870-1943), getrouwd in 1890 met Baukje Mulder, overlijdt te Beekbergen. Hij
staat in 1902 vermeld als aannemer te Leiden; in november 1904 bij de geboorte van zoon Luite woont hij in
Utrecht. Hoe dan ook, het lijkt erop dat het succesvolle bouwbedrijf van de Gebr. de Vries tot in 1903 vanuit
Oldeholtpade actief is. En succesvol is het zeker geweest!
Gebr. de Vries schrijven in bij aanbestedingen in de regio tot aan fabrieken in Twente toe. Ook in 1896 bij
de aanbesteding van een villa, later genaamd Rams Woerthe in Steenwijk; inschrijvingsbedrag ƒ 39.300,-.
Twee prestigieuze projecten springen eruit.
Ermelo-Veldwijk
Gebr. de Vries bouwen in 1897 drie extra paviljoens bij het ‘verplegingsgesticht’ Ermelo-Veldwijk, dat in
1886 is geopend. Ze krijgen in mei echter te maken met een werkstaking, zo meldt Het Volksdagblad
(12.05.1897). De timmerlieden beklagen zich over hun lage loon, willen dat de werktijd op elf uur daags
wordt gesteld en niet nog een onbetaald half uur extra. “Tijddieverij”, heet het. De patroon willigt de eisen
niet in, waarop allen naar naburige plaatsen gaan om daar werk te verkrijgen – hetgeen hun gelukt.
Het zou mooi zijn te weten om welke paviljoens het gaat. De firma schijft in 1898 ook in op paviljoenbouw bij
Dennenoord in Zuidlaren.
Sanatorium Hellendoorn
In juni 1900 wordt het ‘Volkssanatorium voor borstlijders’ aanbesteed dat in Hellendoorn moet verrijzen.
Architect is Roelof Kuipers die ook het eerste TBC-sanatorium nabij Renkum heeft ontworpen. Dat is
gebouwd op het landgoed Oranje Nassau’s Oord, door koningin-moeder Emma geschonken. Roelof is
vooral bekend van het ontwerpen van watertorens. Zijn broers Tjeerd en Fokke Kuipers zijn eveneens
architect. Aan Gebr. de Vries wordt de bouw van het sanatorium te Hellendoorn gegund. Op 30 mei 1902 is
complex in Zwitserse chaletstijl gereed. Koningin-moeder Emma verricht de opening, waarvan in landelijke
kranten zeer uitvoerig verslag wordt gedaan. Oudste zus Sophie van Emma was in 1869, vijftien jaar jong,
aan de tering overleden. De Emmabloemcollecte herinnert aan de sterke inzet van de koningin-moeder voor
de bestrijding van TBC. Thans resteert van het complex te Hellendoorn een psychogeriatrisch verpleeghuis.
Jo Steenstra, Nieuw-Buinen
Bronnen:
www.openarch.nl o.a. akten burgerlijke stand
www.delpher.nl
krantendatabase
zoek: Ermelo veldwijk afbeeldingen; zoek: sanatorium Hellendoorn afbeeldingen

Glasvezel 2 dec. 2020
Eindelijk groen licht voor de glasvezel!
De planning is dat er in januari begonnen
wordt met de aanleg.
Het waterschap wil dat de graafwerkzaamheden
1 april klaar zijn en dat Blankenham dan dus voorzien
is van glasvezel!

Fijne feestdagen en een gezond
2021
Annie de Vries en Ineke Kikstra

Kerkdiensten Blankenham
De diensten beginnen om 9.30 uur
December
6 december Mevr L. Brugmans Elburg
13 december Ds.E.H.Jans,Oldemarkt
20 december De Heer J.Smit, Beltschutsluis
25 december De Heer J.Smit,Beltschutsluis
27 december Geen dienst

Januari
3 januari De Heer J.Smit Beltschutsluis
10 januari Geen dienst
17 januari DS. C.P.Meijer ,Zwolle
24 januari Ds.J. Vonk, Blokzijl
31 januari Ds.D.J.H. Wolse,Lelystad
Viering Heilig Avondmaal

Zondagsschool ’t Meibloempje Blankenham
13 december Jezus wordt geboren 9.30 uur
17 januari De wijze uit het oosten 9.30 uur
31 januari Simeon en Anna 9.30 uur
We beginnen in de kerk en gaan dan naar het dorpshuis voor ons
eigen Bijbelverhaal, een kleurplaat of we doen een spel.
De zondagsschool is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar,
dus kom allemaal, dan wordt het vast gezellig.
Willie van Unen
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 29 -11- 2020.
Twee oud - Blankenhammigers
werden herdacht:
Mw: D.J. van der Veen-van Veen
en
Mw: Van der Linde-Wester
Door hun kinderen werd voor hen een
kaars aangestoken in de bloemstukken
op de liturgische tafel, die prachtig
opgemaakt was door Rijnie Donker.
Daarna kregen alle aanwezigen
gelegenheid om persoonlijk een
waxinelichtje voor een geliefde aan te
steken.
Na afloop van de dienst kon de familie het
mooie bloemstuk met de kaars
meenemen en kreeg iedereen het boekje
”Geborgen tranen’’, Woorden uit de Bijbel voor een tijd van verdriet (van de Bijbelvereniging), mee naar huis.
Het was een fijne dienst.

St.Maarten in Blankenham

Geboren op 7 november 2020
Dochter van Jerry en Laura Haman
Bo Lily Aalbers
Hammerdijk 16
Gefeliciteerd met dit kleine wondertje.

ORANJEVERENIGING
BLANKENHAM
LICHT IN DE DONKERE DAGEN
Kerstversiering brengt warmte en gezelligheid.
Vandaar deze leuke wedstrijd.
Versier je huis/tuin/ramen binnen en/of buiten, het maakt niet uit als het maar
vanaf de straat is te zien. In de week van 19 t/m 24 december zal een
onafhankelijke jury zijn/haar ronde doen. Er zijn 3 prijzen te winnen !
De winnaars zullen bekend worden gemaakt op papier in de Skulpe,
de Dorpshuis app en op onze Facebook pagina.

EINDEJAARS PUZZEL
Dit betreft een combi puzzel. Er is een rebus die opgelost moet worden en
het antwoord is een opdracht die uitgevoerd moet worden.
Bij de woningen van het bestuur van de Oranjevereniging zal je delen van de
rebus en verdere aanwijzingen vinden.
Er kan gestart worden vanaf zaterdag 19 december bij Kerkbuurt 2
Het antwoord vóór 28 december kan je mailen naar:
oranjevereniging.blankenham@gmail.com of
inleveren op Zeestraat 12
beide o.v.v. naam en adres.
Onder de goede inzenders wordt 1 winnaar getrokken.

Veel plezier !!

Veel plezier !!

Evelien, Jorni, Hennie, Abby, Marina, John en Michiel

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS – 2021
`

Blankenham klimt tegen MS zou in 2020 voor het 5e jaar met een team de Mont Ventoux gaan
beklimmen.
Dit zouden we doen voor het goede doel en natuurlijk omdat wij het kunnen en willen. Het goede
doel is de vreselijke ziekte Multiple Sclerose (MS).
Helaas gooide COVID-19 roet in het eten en waren we niet in staat om onze tegenprestatie te
leveren voor het reeds ingezamelde geld.
Héél voorzichtig denken we echter alweer aan 2021 en hopen we dat COVID-19 zover onder
controle is dat we toch voor de 5e keer de Mont Ventoux kunnen beklimmen, fietsend, lopend of
hardlopend, wat je maar wil. Dit gaan we dan doen op 10 juni 2021. Ons reeds ingezamelde geld
van 2020 hebben we mogen meenemen naar het nieuwe evenement.
Wil je mee? Zoek je een uitdaging voor jezelf en wil je dat koppelen aan het goede doel?
Vanzelfsprekend kan dat, sluit je aan bij ons team en beleef een werkelijk fantastische week in
Frankrijk. De hele week is een emotionele rollercoaster met als klapstuk de beklimming op 10 juni
2021. Echt een belevenis om nooit meer te vergeten.
Wij Klimmen tegen MS (Multiple Sclerose), omdat we dit kunnen en omdat we ons in willen zetten
om anderen, die MS hebben, een toekomst te bieden.
Wij bewegen, oftewel Blankenham MoveS, om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte
MS, met als uiteindelijk resultaat een MS-vrije wereld.
Wij doen dit via de stichting MoveS, bestaande uit allemaal vrijwilligers waardoor al het
ingezamelde geld ook daadwerkelijk naar het goede doel gaat.
Wij zijn ontzettend trots dat we een klein dorpje als Blankenham zo op de kaart kunnen zetten.
Waar een klein dorpje GROOT in kan zijn!

Ons team 2021 bestaat momenteel uit 5 personen en er is nog voldoende ruimte voor meer
personen.
De teamleden zijn momenteel:

•
•
•
•
•

Alice Aarnink – fietsen
Francisca de Jonge – wandelen
Jantina de Jonge – fietsen
Rob de Jonge – fietsen
Bert-Jan Grun - begeleiding

Wij zullen met allerlei acties proberen geld in te zamelen, let op onze warm gerookte zalm- en
stroopwafelactie met Pasen. Een jaarlijks terugkerende actie waar veel mensen nu al naar uit
kijken. Via onze Facebookpagina Blankenham klimt tegen MS en andere Social Media zullen we
dit kenbaar gaan maken. Houd dit dus in de gaten!
Wilt u hier niet op wachten en toch doneren aan ons team dan kan dit 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? Meld dit dan even bij ons.
Of kijk op de website www.klimmentegenms.nl en zoek ons team op.
Wij willen u hele fijne feestdagen wensen en een super gelukkig, en vooral gezond 2021!!
Contactpersonen: Rob en Jantina de Jonge, blankenham@ziggo.nl Telefoon 06-13761777

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 februari 2021.
I.kikstra@hetnet.nl
m.klijnstra@gmx.net

