Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.

april 2021

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.

De ooievaars zijn er weer in de pollensteeg!

Zondag 28 februari was er een bijzondere dienst in de kerk te Blankenham.
Omdat er afscheid werd genomen van mw. Geertje Oosten- v/d Meer
en een nieuwe diaken bevestig werd. Geertje Oosten was maar liefs
25 jaar kerkenraadslid en deed dit werk vol toewijdingen en met
enthousiasme. We zullen haar missen.
Hierna werd dhr.te Raa in het ambt bevestigd. Daarna werd Geertje
bedankt voor het vele werk dat zij in al die jaren voor onze gemeente
heeft gedaan.

Een waarschuwing voor alle nieuwe bewoners in Blankenham
die graag willen schaatsen op de kolken,het ijs moet wel 15 cm
dik zijn er zitten dieptes in de kolk van wel 10 à 15 meter die
dan erg gevaarlijk zijn. Dus uitkijken !!

Het was weer even ouderwets genieten in de sneew.

Leuk dat sporten onder 27 jaar weer mag, maar bij voetbalvereniging Blankenham
kopen ze er niets voor. De club telt alleen twee seniorenelftallen. Het gros van de
spelers is ouder dan 27 jaar. Niemand gaat ervan uit dat de bal dit seizoen nog rolt
aan de Zeestraat. Tot groot verdriet van de leden.

Waarachtig de langverwachte glasvezel is geariveerd in Blankenham.
De boringen door de dijk zijn zo goed als klaar. Maandag begint van Gelder met de
graafwerkzaamheden in de dijk. 1 april zouden de graafwerkzaamheden in de dijk
klaar moeten zijn. De huisaansluitingen worden daarna gemaakt en die zouden
volgens planning eind april klaar moeten zijn. Mocht u vragen hebben over tracé naar
de woning, dit kan met de aannemer besproken worden. Het tracé is ongeveer een
jaar of 3 geleden vast gelegd tijdens het schouwen bij de woning, weet u niet hoe het
ook alweer was, dat gaat via de aannemer van Gelder. Zie ook de brief die verstuurd
is door van Gelder telecom.

Een echte snelheidscontrole
In Blankenham.

Even uitrusten op onze
mooie social sofa.

Wat zijn de regels over honden en hondenpoep?
Er zijn klachten over de hondenpoep vooral bij de speeltoestellen en het grasveld
op de dijk in de Kerkbuurt.
Als u uw hond(en) gaat uitlaten moet u altijd spullen bij u hebben waarmee u hondenpoep kunt
opruimen. Bijvoorbeeld een poepzakje en een schepje.
Het opruimen van hondenpoep is overal verplicht.
Hondenpoep mag u in elke vuilnisbak weggooien. Het hoeft geen speciale bak te zijn voor
hondenpoep. Doe de hondenpoep wel in een zakje!
Honden mogen niet op plaatsen komen die verboden zijn voor honden,
zoals kinderspeelplaatsen.

Beste Blankenhammigers,
Op de laatste dorpsvergadering werd de vraag gesteld of er nieuwe vlaggen besteld konden
worden. Naar aanleiding daarvan zijn nieuwe mast- en gevelvlaggen besteld door Hendrik
Donker. De gemeente heeft een subsidieprogramma voor dorpsinitatieven waar bijv. Ook de
‘boekenkast’ mede mee gefinancierd is. We hebben de subsidie ook gekregen voor onze lokale
vlag. Waar de vlaggen eerst 40 en 25 euro zouden kosten, hoeft er nu slechts 25 en 15 euro
betaald te worden voor een nieuwe vlag.
Het idee achter de subsidie is dat als we samen wat vaker de vlag hijsen, het dorp een
gezelligere, saamhorige uitstraling krijgt in toch eenzame Coronatijden en daarnaast is het ook
leuk voor alle toeristen en onszelf als we over de dijk komen.
Je bent natuurlijk vrij om de vlag te hijsen wanneer je wilt, maar we willen hieronder een aantal
data voorstellen om als dorp gezamenlijk de vlag te hijsen.
Paasweekend 2-5 april
Meivakantie 24 april - 9 mei
Pinksterweekend 22-24 mei
Zomervakantie 19 juli - 21 augustus
Het is niet verplicht om de vlag ‘s nachts binnen te halen, zoals bij onze nationale driekleur.
Wil je bij nader inzien toch nog een nieuwe vlag bestellen kan dat bij Hendrik (0610378957].
Er zijn een aantal extra vlaggen ingekocht.
Vriendelijke groeten,
Hendrik Donker en Jannie de Vries

Hierbij willen wij Maria beheerster van ons dorpshuis
de Skulpe even in het zonnetje zetten voor haar inzet
tijdens de weekeinde in deze corona tijd.
Elk weekend weer met heerlijke aparte gerechten.
Van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Minke Stoter heeft in het ziekenhuis gelegen in Zwolle
Gelukkig is hij weer terug op de Polle.
Wij wensen hem een spoedig herstel.
Ook wensen wij Willie Lok en Johan de Leeuw beterschap
die ook in het ziekenhuis gelegen hebben.

Een lieve zorgzame vrouw is ons ontvallen
Alie Hakvoort.
Zij stond vaak voor iedereen klaar.
Wij wensen Jelle, kinderen kleinkinderen
en verdere familie veel sterkte de komende tijd.
10 september 1948 - 25 maart 2021.

Verplaatsing paardenbak Dijkruiters
Vanuit de Dijkruiters willen wij jullie graag meenemen en informeren over de vorderingen van de
verplaatsing van de paardenbak. We zijn blij met de steun die wij vanuit Blankenham ervaren, dit
waarderen we enorm. We zouden het jammer vinden als we Blankenham moeten verlaten, maar
het ziet er naar uit dat de opties in Blankenham niet uitvoerbaar lijken.
Er is een kleine wijziging in de mensen die vanuit de gemeente betrokken zijn bij de verplaatsing
van de bak. Vanuit de gemeente is Eric Jonk betrokken, hij is gebiedscoördinator en heeft het
stokje over genomen van Kor van der Velde. Jan Mulder is vanaf het begin ook betrokken vanuit
de gemeente en blijft hierbij betrokken.
In het overleg met de gemeente van 14 december 2020 is de locatie aan de Kanaalweg Blokzijl
(ongebruikte deel van de volkstuinen) aangewezen als onderzoeklocatie. Gemeente is eigenaar
van dit (ongebruikte deel van het) volkstuinenperceel. Eerder is deze locatie door Dijkruiters en
de Gemeente geschikt gevonden, maar het had niet onze voorkeur. Dit omdat het uit de route ligt
van Blankenham met als vrees dat we leden gaan verliezen. De Dijkruiters zien echter wel goede
kansen voor deze locatie indien er een overdekte rijbak wordt gerealiseerd. Het realiseren van
een overdekte rijbak zal mogelijk een aantrekkende werking hebben zodat de vereniging de
mogelijkheid heeft om te groeien. Daarnaast wordt het winterprobleem hiermee ook opgelost.
De ontwikkeling betreft in oorsprong een vergelijkbare paardenbak als in Blankenham. Omvang:
50 x 25 meter. Gemeente zal de locatie verhuren aan de Dijkruiters.
Waar we nu mee bezig zijn is om gezamenlijk tot een plan/kader te komen waarmee we naar de
raad gaan.
In dit plan zullen we duidelijkheid moeten geven over onderstaande punten:
Materiaalgebruik bodem, afrastering paardenbak, verlichting, rijroute trailers
Kosten specificatie van een overkapping
Wat kunnen de Dijkruiters bijdragen financieel en in mankracht
Parkeerplan opstellen
Multifunctioneel gebruik
Communicatie derden (volkstuinvereniging, buren, dorpsbelang)
Ruimtelijke procedure voor paardenbak en bebouwing
We hebben nog geen kant en klare oplossing, maar we werken gezamenlijk aan een concreet
plan zoals je hierboven kan lezen. Mochten jullie vragen of suggesties hebben dan mag je altijd
contact met ons opnemen en als wij nieuws hebben dan laten wij het jullie weten.
Groeten de Dijkruiters
Hester Pasman
hesterpasman@hotmail.com
06-19630377

Even bijpraten….Dorpsbelang Blankenham
Aanvraag vitaliteitsfonds
Zoals mogelijk bekend heeft de gemeente Steenwijkerland een vitaliteitsfonds in het leven
geroepen om, in deze tijd van Corona, maatschappelijke organisaties te ondersteunen.
Deze organisaties moeten met hun kernactiviteiten, op zowel de korte als de lange termijn, een
bijdrage leveren aan de vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland en kunnen
door deze crisis in hun voortbestaan worden bedreigd.
Het bestuur van dorpsbelang heeft een financiële ondersteuning aangevraagd, ondanks het feit
dat we ons realiseerden dat we niet geheel aan de criteria voldoen.
Recentelijk hebben we echter bericht ontvangen dat we toch het begrotingstekort over 2020
gecompenseerd zullen krijgen. Een prachtig succes!
De betekent dat we als dorpsbelang door kunnen gaan met enkel zéér belangrijke activiteiten.
Het plaatsen van zonnepanelen op De Skulpe is daar een goed en belangrijk voorbeeld van.
Hiermee kan gestart worden conform de vraag uit de jaarvergadering van vorig jaar.
Aanvraag plaatsing zonnepanelen
We hebben bij drie regionale bedrijven offertes aangevraagd en hebben daar inmiddels een
keuze uitgemaakt. De panelen komen op de kleine dakopbouw en het platte dak tussen de
dakopbouwen te liggen, zodat ze zo weinig mogelijk opvallen. We kunnen als maatschappelijke
organisatie van de gemeente voor dit duurzame project een lening krijgen van (maximaal) 75%
van de investering. De rest financieren we uit onze reserves, wat we binnen enkele jaren weer
terug kunnen verdienen door de besparing op de elektriciteitskosten. Het plan is daarmee niet
alleen energiezuinig, passend in de energietransitie, maar het is ook financieel voor het
dorpshuis/dorpsbelang zeer aantrekkelijk.
Snelheid beperkende maatregelen
Gezien de Corona-maatregelen kunnen wij helaas niet als werkgroep bij elkaar komen. De
werkgroep had aangegeven graag met externe personen/organisaties fysiek bij elkaar te komen
(o.a. vertegenwoordiger van dorpskern Nederland, Veilig Verkeer Nederland en de wijkagent),
maar helaas kan en mag dat nog niet.
Om toch voor het voorjaar e.e.a. te kunnen regelen hebben wij gevraagd om met de wijkagent
een overleg te regelen.
Zodra hier meer over bekend is, melden wij dit uiteraard.
Het bestuur Dorpsbelang is blij en trots dat er, ondanks de Corona-maatregelen, een aantal
positieve initiatieven zeer waarschijnlijk succesvol zullen worden afgerond!
Jaarvergadering
Zodra de Corona-maatregelen het toelaten zal er z.s.m. een jaarvergadering plaats vinden.
Het bestuur Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham

Leuke uitjes

Wij wensen u allemaal een fijne Paasdagen toe.

Heel veel woonplezier in ons dorp!!
Hallo allemaal,
Wij zijn Peter Evers en Jacqueline Mulckhuijse en sinds
begin dit jaar de blijde eigenaren van Blokzijlerdijk 5.
We wonen nu in het buitengebied van Kraggenburg en
zijn bezig met een vergunningstraject om als
particulier aan de Blokzijlerdijk te kunnen wonen (het
huis heeft nu een agrarische bestemming). Tot die tijd
blijven we in Kraggenburg wonen, dus het duurt nog
even voordat we onszelf inwoners van Blankenham
kunnen noemen. We houden van lekker eten, lange
wandelingen en een knapperend haardvuur. We
verheugen ons erop om van onze nieuwe plek aan de
Blokzijlerdijk een heerlijk thuis te maken.
Tot ziens in Blankenham,
Peter & Jacqueline

Het is echt waar
Adrie en Aafje van Seijen waren
25 maart 55 jaar een paar!!
Van harte gefeliciteerd

Wendy Willig moet er ook aan geloven ,
weer een 50+plusser stamppoteter!!

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 juni 2021.
I.kikstra@ziggo.nl
m.klijnstra@gmx.net

Opgelet het mailadres van Ineke Kikstra is veranderd

i.kikstra@ziggo.nl

