Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.

februari 2021

De sociaal sofa is eindelijk naar haar plaatsje gebracht.

De officiële
opening
vindt plaats in het
jaar 2021

Dankzij vrijwilligers hebben we een mooi kunstwerk erbij in Blankenham.

Fenne Teune.
Wat een leuke en warme verrassing ,,zomaar”
We hebben er van genoten!! Bedankt

Zij heeft de mooiste kleurplaat
gemaakt, Gefeliciteerd Fenne.

Met Kerstmis kregen de kerkgangers
een leuk souvenier mee naar huis.
Bedankt!

Willie van Unen heeft samen
met de kinderen van de
Zondagsschool een Kerstgroet
gebracht aan iedereen.
Bedankt!

Wij wensen
Aukje Brouwer veel
sterkte en beterschap

De oliebollen actie is geslaagd, ondanks de corona
is er aardig wat verkocht, wel minder dan andere
jaren maar we zijn erg tevreden.
Ook het oud papier is goed gegaan en het
afgelopen jaar is er goed gegeven door iedereen
Namens de voetbalvereniging wil ik iedereen
bedanken voor de steun naar onze club toe.
We zijn hier erg blij mee.

Beste dorpsbewoners,
Voor de kerst is de jury door het dorp gereden om de versiering van de huizen/tuinen te
beoordelen. Het was een lastige opgave voor de jury. Zij konden dan ook niet een top 3 kiezen,
daarom zijn de volgende 4 tuinen in de prijzen gevallen.
1. Het grote rendier van familie Drunen / de Vries Buurtsteeg 2
2. Familie Neeleman & Familie Hakvoort Hammerdijk 4&5
3. Familie Popping Hammerdijk 22
De winnaars hebben hun prijzen in ontvangst genomen.
En dan de uitslag van de rebus: “Hoeveel lampjes branden er in de kerstboom in het dorp?”
47 was het juiste antwoord.
Helaas heeft niemand dit goed geraden.
Maar... 4 mensen zaten er heel dichtbij met 1 lampje teveel of 1 te weinig.
Uit deze 4 inzendingen is er 1 winnaar getrokken en dat zijn geworden Johan en Ans de Leeuw.
Van harte gefeliciteerd!!
Groetjes het bestuur van de Oranjevereniging!
WINNAAR REBUS
Johan & Ans de Leeuw

Even voorstellen
Beste bewoners van Blankenham,
Mijn naam is Sofie Reuvers, 24 jaar oud en sinds oktober ben ik met veel enthousiasme
werkzaam als buurtwerker bij Sociaal Werk De Kop.
Wil je activiteiten organiseren voor ouderen, ouders of jongeren? Heb je vragen
over groenvoorziening of maak je je misschien zorgen over iemand in de buurt?
Sociaal Werk De Kop vindt het belangrijk dat jij als inwoner zelf aangeeft wat
beter kan in jouw omgeving. Samen kijken we naar passende oplossingen. Dit
doen we door op straat met jou in gesprek te gaan, maar ook door
samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld Dorpsbelang, de Skulpe,
verenigingen, gebiedscoördinator gemeente Steenwijkerland en politie. Zo
maken we samen jouw woonomgeving gezonder, fijner en leefbaarder.
Ik wil als buurtwerker graag samen met jou aan de leefbaarheid en wensen voor
het dorp Blankenham werken. Ik bied ondersteuning bij activiteiten en initiatieven
die een bijdrage leveren aan het omzien naar elkaar en het gezonder inrichten van Blankenham.
Maar ook voor individuele vragen kun je bij mij terecht.
Vanwege de huidige coronamaatregelen is de geplande open inloop in de Skulpe helaas nog niet
mogelijk.
Zodra dit wel weer fysiek georganiseerd kan worden word je op de hoogte gebracht. Ik kom
daarom graag alvast in contact met iedereen, voor vragen/ ideeën of gewoon voor een gezellig
praatje.
Tot die tijd ben ik elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur aanwezig op straat in mijn
herkenbare blauwe jas (vanaf 13 januari). Spreek me dan gerust aan! Daarnaast kunnen we ook
(video) bellen, appen en ben ik per mail bereikbaar.
Hopelijk tot ziens!
Sofie Reuvers
Buurtwerker Sociaal Werk De Kop
s.reuvers@sociaalwerkdekop.nl
(06) 827 578 86

Preekbeurten 2021 – aanvang 9.30 uur (Onder voorbehoud vanwege Corona)
Jan. 31: ds. D.J.H. Wolse uit Lelystad
Febr. 14: Dhr. J. Smit uit Belt-Schutsloot
28: Ds. J.J. Vonk uit Blokzijl
Mrt: 14: Dhr. Sj. Bakker uit Urk
28: Ds.E. van Halsema uit Kampen

Paul W. heeft deze petitie aangemaakt voor Iedereen op deze aarde.
Om het contact tussen de mensen op deze aarde leefbaarder en vrolijker te maken.
Niet bepaald door factoren of de overheid maar vanuit onszelf. Omdat wij dat in ons
hart graag willen.
Wat steeds vaker gebeurt is het volgende
‐ Mensen kijken en praten steeds minder naar en met elkaar.
‐ Veel mensen zitten alleen nog maar op hun telefoon te loeren.
‐ Kinderen hebben moeite met sociaal gedrag in het echte leven, door het vele internet
gebruik.
‐ Veel mensen hebben alleen nog maar haast, ze worden geleefd.
‐ Door de `eerst ik` mentaliteit neemt het sociale gedrag af.
Begrijp me niet verkeerd, ik heb het over een trend. Dit wat ik hierboven schrijf geldt niet
voor iedereen natuurlijk.
De druk van de maatschappij, het moeten presteren, geld, bedrijven en de overheid zijn
factoren en partijen die dit in de hand werken en vaak voor mensen bepalen. Dit is ni et wat
we in ons hart willen. Vaak doen mensen dingen omdat ze niet beter weten. Ze volgen wat er
in de maatschappij gebeurt. Als we het echt anders willen, dan zullen we bij ons zelf moeten
beginnen.
Wat ik aan jullie vraag is het volgende
Probeer elke dag 1 daad van vriendelijkheid te doen.
‐ Zeg bijvoorbeeld spontaan op straat een vreemd iemand gedag.
‐ Maak een praatje met je buurman.
‐ Geef een compliment aan de kassamedewerker bij de supermarkt.
‐ Zwaai vriendelijk naar iemand in het verkeer.
Zoveel mogelijkheden en je zult merken dat je het leuk vindt om te doen. De kans is erg
groot dat je het dan meerdere keren per dag gaat doen. Ik liep onlangs langs een flat met
oudere mensen en er stond een oude man voor het raam. De eenzaamheid spatte eraf. Ik
zwaaide vriendelijk naar hem en zag hem lachen en terugzwaaien. Ik wist, ik had zijn dag
goed gemaakt. Het effect van iemand gedag zeggen, die nooit gedag wordt gezegd, kan
enorm positief voor deze persoon zijn. Dit zijn voorbeelden die af en toe voorkomen, doe het
vooral in het algemeen.
Elke positieve daad van vriendelijkheid heeft een positief effect op de aarde als geheel. Alles
is energie en elke positieve gedachte of actie leidt weer tot meer positieve daden. Dit komt
door de universele wet van aantrekking.
Misschien doe jij dit al, dan is deze actie niet voor jou bestemd. Echter je kunt het wel delen
op sociale media zodat anderen het kunnen oppikken. Als je nou een dag geen zin hebt
hierin, sla dan over. Als je een dag lekker thuis zit en de deur n iet uit gaat, dan sla je een
dag over. Het gaat er om dat je probeert er een gewoonte van te maken, maar laat het geen
verplichting worden. Natuurlijk zijn er veel van dit soort initiatieven en dat is heel mooi. Het
zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat. Maar al deze druppels kunnen een stroom
veroorzaken. We kunnen echt wel veranderingen doorvoeren. Maar daar kunnen we zelf mee
beginnen. Vanuit ons hart.
Hartelijke groeten,
Paul Wezenbeek
(van internet gehaald)

En dit betaal je in 2021 voor de volgende overtredingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: 150 euro
Rechts inhalen: 250 euro
Geen autogordel dragen: 150 euro
Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden: 250 euro
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 250 euro
Afslaan zonder richting aan te geven: 100 euro
Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 50 euro
Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 250 euro
Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen
gelegenheid geven: 400 euro
Een voertuig dubbel parkeren: 100 euro
Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een
parkeerschijf in de auto aanwezig is: 100 euro
Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 100 euro
Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 150 euro
Niet werkende remverlichting: 150 euro
Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): 100 euro

Zou de wereld beter zijn,
als iedereen die ik
ontmoet zou zeggen:

“Ik weet iets goeds van
jou”
en spontaan mij deed wat
goed?

Ik weet iets goeds van jouw….
Want werkelijk, bij al het
kwaad is
zoveel goeds in mij en
jou. Zou het niet een
fijne houding zijn,

“Zeg kind, ik weet iets
goeds van jou”?
Zou niet het leven blijer
zijn, als men het goede
steeds prijzen zou:

Zou het niet fantastisch
heerlijk zijn, als elke
handdruk zeggen zou:
van harte en oprecht
gemeend.

Als iedereen denken
zou:
“Jij weet een beetje
goeds van mij: en ik
,ik weet iets goeds
van jou.

Ja, Mark Wierstra je
moet er nu ook aan
geloven een echte
stamppot 50+++

Gefeliciteerd!!

Aanvulling op het boekje VERENIGINGEN BLANKENHAM.
De visclub ,,de Oude Kolken” De vergunning:
Vergunningskosten a 15 euro per jaar kunt u overmaken op NL19 ABNA 0435928112 t.n.v H.S.V
‘De oude Kolken’ ondervermelding van naam,adres, postcode, plaats
P/a Zeestraat 18 8373 EJ Blankenham waarna de vergunning wordt toegezonden
Ophalen van vergunning (geen akte’s) kan geschieden op Zeestraat 18 ( K.Oosterkamp) en
eveneens Kerkbuurt 12 ( A.van Seijen)
MannenclubIs opgericht niet in 1999 maar in 1994.
Bedankt Dorpsbestuur voor het mooie boekje met alle verenigingen van Blankenham.

Het eerste Blankenhams koffie halfuurtje was leuk!

Een leuk idee in deze corona tijd!

Wat een leuk idee dat wij ons mogen voorstellen in de Dijkkrant. Hier maken we graag
gebruik van.
Onze mailadressen zijn: a.anita.feenstra@gmail.com en Romke.lemstra@ba32.nl

Mijn naam is dus Annigje Anita Feenstra, ik ben 57 jaar geleden
geboren in Zuid-Limburg. Op mijn 13e ben ik verhuisd naar de
Randstad i.v.m. werk van mijn vader en later ben ik verhuisd naar
West-Friesland (Noord-Holland) waar mijn beide (volwassen)
kinderen zijn geboren en getogen.
En mijn naam is Romke Lemstra, bijna 52 jaar. Geboren en
getogen Fries en voor het eerst over de grens gaan wonen. Ik
ben vader van 1 dochter en zij is 11 jaar. Ik woonde eerst in
Wiuwert een vergelijkbaar klein dorpje met ongeveer 350 inwoners.
En dan nu neergestreken in Blankenham, Kerkbuurt 14 en 14a. Samen hebben we
dit prachtige boerderijtje gekocht van Jaap en Jeannette, die dit huis prachtig
hebben onderhouden en bewoond. Maar toch gaan wij hier onze eigen ideeën in
verwezenlijken. We willen heel graag een B&B openen, dit is voor ons niet bedoeld
als broodwinning, maar omdat het ons erg leuk lijkt om op deze manier mensen
mee te laten genieten van dit mooie stuk van Nederland. We zullen dit bedrijfje
runnen naast ons werk, dus veelal in de weekenden. We hebben inmiddels ook
een facebook pagina aangemaakt waar alle werkzaamheden van de grote
verbouwing te volgen zijn. Buurvrouw buurman is de facebook pagina. Later volgt
er ook nog een internet site. www.buurvrouwbuurman.nl
Voordat wij hier kwamen wonen hebben we met hulp van Jaap en Jeannette de
woning laten splitsen. Het huis heeft dus nu 2 huisnummers 14 en 14a.
Ik, Annigje Anita, werk bij de gemeente Medemblik als schuldhulpverlener, een
mooie baan met vele uitdagingen en waarin ik mensen probeer te helpen om weer
financieel gezond te worden. Maar voordat het zo ver is moeten er vaak veel
problemen worden opgelost en daar zit voor mij de uitdaging in. Het is emotioneel
zwaar werk maar ook heel dankbaar werk.
Daarentegen ben ik, Romke, werkzaam aan een heel andere kant van de
samenleving. Ik ben ondernemer met een eigen architectenbureau. Klanten die
soms geen keuzes kunnen maken en geld geheel anders kunnen besteden. Het
bureau is gevestigd in Heerenveen.
We doen heel uiteenlopende projecten, van klein tot groot, woningbouw, scholen
en heel veel herbestemmingen. Oude gebouwen die een nieuwe functie krijgen.
Dit zijn vaak de leukste opdrachten.
Ik, Annigje Anita, volg nog wat modules voor de opleiding Maatschappelijk werk en
verder tennis ik graag. Dit alles zegt iets over wie ik ben als persoon maar natuurlijk
lang niet alles, maar als je ons beter wilt leren kennen zou ik zeggen bel me voor een
keer voor een koffie/thee momentje (06-22076030 telefoon van Annigje Anita). En
mijn telefoon nummer (Romke) is 06-20972520.
Romke en Annigje Anita
Wij wensen jullie veel woonplezier in ons mooie dorpje Blankenham.

Een pluim voor de inwoners van Blankenham, geen vernielingen
in ons dorp met de jaarwisseling en dat al verschillende jaren.
Als we zien wat er in andere dorpen vernield is
mag de gemeente blij zijn met zo’n dorp als Blankenham!

Een bonus zou wel op zijn plaats zijn??

Opgelet…..
Het Kerspel Blankenham was er eerder als corona, covid-19, avondklok, enz. ,
maar.......
Volgens de kerspel statuten/ regelementen zou er in januari of februari een
algemene ingelanden vergadering van het kerspel Blankenham
gehouden moeten worden om verantwoording af te leggen over het boekjaar 2020.
......Maar door de huidige omstandigheden en maatregelen zal er voorlopig geen sprake kunnen
zijn van deze jaarvergadering.
We wachten op betere tijden!
Bestuur Kerspel Blankenham.

Doorgeefbord
Dit bord is van niemand, want zijn reis eindigt nooit....Het zal reizen tussen heel
Blankenham en brengt liefde, plezier en vertroosting. Geniet van het lekkers, vul
het bord opnieuw en geef het door aan je buren.

Onze oudste inwoonster Hiltje de Boer
Blokzijkerdijk 24 te Blankenham wordt 29 januari 94 jaar.
Van harte gefeliciteerd van alle bewoners

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 27 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 27 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. Hou 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://klimmentegenms.moves.ms/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
https://klimmentegenms.moves.ms en zoek ons team op.
Contactpersonen: Rob en Jantina de Jonge, blankenham@ziggo.nl Telefoon 06-13761777

Zondagsschool ’t Meibloempje Blankenham
Helaas kon de zondagsschool door corona geen Kerst uitvoering musical geven. De kinderen zijn toen aan
de slag gegaan met strijkkralen. Ze hebben mooie sterren, engeltjes, sneeuwpopjes en andere figuren
gemaakt. Met een kaartje er aan zijn ze rond gebracht. Zo konden we ondanks alles toch samen iets van
Kerst beleven. In het dorp huis aan huis. In het buitengebied was er niet genoeg voor iedereen. Jammer
maar we hopen dat iedereen dit begrijpt!

Bedankt kinderen, jullie hebben met veel plezier maar liefst 90 figuren gemaakt!
Op weg naar Pasen vertellen we deze verhalen:
14 februari - Jezus als jongen
9.30 uur
28 februari - Johannes de doper
9.30 uur
14 maart
- De eerste discipelen
9.30 uur
28 maart
- Palmpasen
9.30 uur
We beginnen in de kerk en gaan dan naar het dorpshuis voor ons eigen Bijbelverhaal, er is
dan ook een kleurplaat en vaak doen we een spel. Zo gaat ons uurtje veel te snel voorbij.
De zondagsschool is voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, dus kom en doe gezellig mee!
Willy van Unen

Annie de Vries is afgelopen donderdag 28-1 opgenomen
in het ziekenhuis te Heerenveen met Corona.
Wij wensen haar van harte beterschap.

Wilt u ook het nieuws via de Dorpsapp ontvangen?
Stuur dan een appje naar Mariska 06-53890706 en dan wordt u aan de
groepsapp toegevoegd!
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 april 2021.
I.kikstra@hetnet.nl
m.klijnstra@gmx.net

