Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.

juni 2021

Wat wapperde onze Blankenhamse vlaggen mooi met Pasen.
De zon komt eraan……
Wij wensen u allen een mooie zomer toe.

Ongelooflijk

Twee kanjers die altijd klaar staan voor een ander.

We wisten wel dat ze een wijntje lekker vonden.
Het is jullie gegunt hoor Leo en Corrie.

Jammer dat er geen statiegeld op zat.

Overal zijn toch spandoeken voor!!

Heeft u het al gezien?
Weer een nieuw bord erbij! Erg onduidelijk.

Dit zal Marcel Geerards niet gauw vergeten.

Van je buren moet je het maar hebben Marcel.

Wist u dat……

Beste bewoners van Blankenham,
15 april jongstleden hebben wij de sleutels gekregen van Zeestraat 10. Wij
zouden ons daarom ook graag willen voorstellen.
Wij zijn Justin Oosterhof & Janny van der Vegt.
Ik ben Justin, ik ben 23 jaar oud en kom uit Wolvega. Ik ben werkzaam als eerste
bedrijfstechnicus bij LVS Trucks in Heerenveen. Mijn hobby’s zijn; motorcrossen,
mountainbiken, down Hillen en opknap klusjes doen in de garage.
Ik ben Janny van der Vegt, ik ben 24 jaar oud en kom uit Paasloo. Ik ben
werkzaam als Gediplomeerd drogist bij DA drogisterij Margo, ik sta zowel in
vestiging Oldemarkt als in Steenwijk. Ook ben ik schoonheidsspecialiste en zou
daarom ook graag hier mijn eigen salon beginnen. Mijn hobby’s zijn; leuke dingen
doen met vrienden en vriendinnen, oppassen & alles wat met schoonheid te
maken heeft.
Als het allemaal weer kan gaan wij ook graag samen naar de autocross; NK’s,
Masters, club crossen & buurt crossen en naar Zuid-Frankrijk op vakantie.
Wij kijken er naar uit om jullie allen te leren kennen!
Liefs
Justin & Janny en met een pootje van Diesel 🐾

Wij wensen jullie veel woonplezier in Blankenham.

Koningsdag in ons dorpje Blankenham.

Wat wonen wij toch mooi hier met die prachtige bollenvelden.

Gefeliciteerd Michiel.
Veel succes!

OPGELET!!

Van harte gefeliciteerd Janny vd Vegt, op naar de 50 jaar
Wat heeft dit te betekenen een ooievaar
bij de Wit Kerkbuurt 5 op het dak??

De zwemkolk is weer
geopend aan de
Hammerdijk!!

Roelie van Veen-Timmerman een oud blankenhamse die de
meeste nog kennen wordt 24 juli 90 jaar.
Het zou leuk zijn als u haar een kaartje stuurt met deze
respectable leeftijd.
De rede 15
8325 XA Vollenhove.

Opbrengst zalm- en stroopwafelactie € 925,-- een prachtig resultaat voor ons team!!
Hoewel we ook dit jaar onze tegenprestatie niet 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 2e Pinksterdag 2022 (onder voorbehoud).
In de maanden mei en juni 2021 kunt u uw statiegeld doneren bij Jumbo Kooistra in Marknesse. Door
een druk op de knop kan het statiegeld gedoneerd worden aan ons team. Een kleine moeite en een
ontzettend groot plezier. Hiermee helpt u de ruim 25.000 MS-patiënten en hebben ze hoop op genezing.
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.
Intussen zijn wij de voorbereidingen alweer aan het treffen om in 2022 dan eindelijk ons lustrum op de
Mont Ventoux te kunnen vieren. Blankenham klimt tegen MS doet voor de 5e keer mee aan dit prachtige
en emotionele evenement. Het evenement zelf heeft ook een lustrum en organiseert het voor de 10e
keer. Dit gaan een prachtige editie worden!
Op de webiste https://klimmentegenms.moves.ms/ kun je bekijken wat dit evenement nu precies is en
hoe je mee kunt doen. Zoek je een uitdaging dan kun je dit combineren met het goede doel, een WINWIN situatie ☺ Sluit je aan bij ons team of informeer bij ons als je interesse hebt. Wij kunnen je onze
prachtige ervaringen vertellen en schitterende foto’s laten zien om een sfeerimpressie te krijgen.
Via de volgende link kom je op onze Teampagina, maak kennis met het team of gebruik de link om te
doneren! https://klimmentegenms.moves.ms/team/blankenham-klimt-tegen-ms

Rob en Jantina de Jonge. ’t Strand 5 namens Team Blankenham klimt tegen MS
2021/2022. Telefoon 06-13761777 en E-mail blankenham@ziggo.nl

Ook dit jaar was het de bedoeling dat Blankenham klimt tegen MS de Mont Ventoux zou beklimmen om
geld in te zamelen voor onderzoek naar MS. Vanwege Corona gaat het dit jaar helaas weer niet door.
Omdat MS geen Corona kent en gewoon door gaat, gaan de acties van Blankenham klimt tegen MS ook
gewoon door. Dat vind ik als MS patiënt, natuurlijk geweldig. Daarom wil ik even de aandacht vestigen op
de statiegeldactie bij Jumbo Kooistra in Marknesse. In de maanden mei en juni kun je er voor kiezen om je
statiegeld te doneren aan het onderzoek naar MS. Het zou toch heerlijk zijn als door uw bijdrage het medicijn
tegen MS wordt gevonden. Alvast ontzettend bedankt voor uw hulp.
Ingezonden:
Met vriendelijke groet
Ellis Wicherson-Elsma

Gefeliciteerd Fetsje en Lambert we zijn jullie niet vergeten!

Gefeliciteerd vanuit Blankenham.

Kuinre: Op de begraafplaats in Kuinre is dinsdagavond 4
mei door een handjevol mensen stilgestaan bij de
Nationale herdenking. Voor Jaap Lok (70) was het de 25
ste keer dat hij met zijn trompet ”The last Post” en het
Wilhelmus speelde. ,,Heel beladen allemaal.”

Gefeliciteerd en op naar de 65 jaar!

Wij, Jaap en Geertje Oosten, willen graag iedereen bedanken
voor alle felicitaties, bloemen, planten, enz die we mochten
ontvangen bij ons 60-jarig huwelijksjubileum.
Onvoorstelbaar veel in Coronatijd !
Vooral de buren, voor de attentie aan de dijk.
Bedankt !

Wij wensen Adrie en Aafje veel woonplezier in Marknesse!

Persbericht

Online
informatiebijeenkomst
over het reizen met het OV

Reizen met het openbaar vervoer. Hoe pakt u dat aan?
Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in

z’n werk gaat.
Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u.
In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een OVchipkaart kunt aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer. OVambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere
senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.
Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of
computer nodig met camera en microfoon. Na aanmelding via e-mail ovambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangt u van ons
een inlogcode. Weet u niet precies hoe het werkt? Dan helpen we u graag
telefonisch op weg.
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OVambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder
begeleiding.
U kunt gratis deelnemen. Bij een eventueel proefreisje betaalt u uw eigen
reiskosten.
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
Contactinformatie
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-454 01 30

DE KLEINE BURCHT
TEL: 0527-864654
www.cafedekleineburcht.nl
Eetcafé De Kleine Burcht,
Een oergezellig café in het mooie oude Zuiderzeestadje Kuinre,
aan de rand van het Kuinderbos.
Je kunt er terecht voor een kopje koffie,
een lekkere lunch, een snelle snack,
een menu of alleen een drankje.
Het grote terras is al open bij de eerste zonnestralen.
Wij zoeken Personeel
Ben jij 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om
ons team te versterken? Solliciteer dan nu!
We zijn op zoek naar enthousiaste,
klantvriendelijke bediening- en
keukenmedewerkers voor in de vakanties
en in de weekenden en eventueel door de weeks.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op
door te bellen naar 06- 23841365, stuur een persoonlijk
bericht naar onze Facebook pagina
of een mail naar info@cafedekleineburcht.nl

Van harte gefeliciteerd Janick en Sharon met jullie dochter Noëlle.

Een zeer geslaagde Quiz via de computer met 200 deelnemers
georganiseerd door de Oranjevereniging van Blankenham.

1 Alina Feenstra
2 Patrick de Vries
3 Aukje Brouwer

Bedankt voor deze leuke avond .
We hebben er van genoten.
Voor herhaling vatbaar.

NL DOET dag in Blankenham
Zaterdag 29 mei

Op de NL Doet dag zijn er door een 15-tal vrijwilligers een flink aantal klussen in en rondom De
Skulpe uitgevoerd. Ook is de Jeu de Boule-baan weer onkruid vrij en zijn de vrolijke bloembakken
aan de lantaarnpalen opgehangen.

Het gaat goed met de economie??
Alleen:..................
de bananenhandelaar is de pisang en
de tabakshandelaar is de sigaar
de bakker verdient geen brood meer en
de herenmode is de das omgedaan
de lampenwinkeliers zien de toekomst duister in
en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen
menig timmerman heeft er net het bijltje bij neergelegd terwijl
de kousenfabrieken er geen gat meer in zien
de horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten en
de confectie-industrie moet er een mouw aan passen
de tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht
en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt
de chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat
de wegen aan belasting bezweken zijn
de wielrenners weten niet meer rond te komen
en de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden
de bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en
voor de bioscopen valt het doek
de kwekers zitten op zwart zaad
de schoorsteenvegers komen op straat te staan
en de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten
de mijnbouw graaft zijn eigen graf en
Rijnmond gaat de pijp uit
de N. S. is het spoor bijster
de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in en dat terwijl
de metselaars in de put zitten en
de caféhouder het zat is
de kapper zit met zijn handen in het haar
de boer is uit het veld geslagen en
de helderziende schermt het voor de ogen
de muzikant heeft zijn lier aan de wilgen gehangen
zou het helpen als de regering inzag dat er geen schot meer in zit?

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”
Verandert u van Mailadres geef het ons dan door!!

Heeft u nog iets te melden mail ons gerust!
De volgende nieuwsbrief komt begin juni 2021.

Altijd de laatste zaterdag van de even maanden papier ophalen.

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

Opgelet het mailadres van Ineke Kikstra is verandert

i.kikstra@ziggo.nl

Laatste zaterdag van de maand 26 juni
oud papier ophalen

