Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.

augustus 2021

Jarno Hakvoort en Linn Stoter

Dit is onze toekomst.
Dimar en Wendy Stoter zijn de gelukkige ouders geworden
van dochter Emi .

Linn Stoter is
grote zus
geworden.

Rendy en Joyce de Bruiyn hebben elkaar het ja-woord gegeven op
10-6-2021

Van harte gefeliciteerd.

‘Zorgen dat Blankenham actief blijft’
Sofie (24) nodigt dorpsbewoners uit voor terrasuurtje.
woensdag 23 juni.

Gestolen?
Dit is er voor in de plaats gekomen.

Vrijdagavond Jeu de Boules avond aanvang 19.30 uur

Koffiebreak hoort er ook bij.

\
\

Vissers latijn?

Nee, echt gevangen in de kolk bij het kanon door een
oud inwoner van Blankenham Nick van Houtum.

WIST U DAT…..

OUD INWONERS DIE WE NIET VERGETEN ZIJN
Zwaantje Donker wie kent haar niet geboren en
getogen in Blankenham. Heeft vele jaren veel gedaan
voor ons dorp en zette zich overal voor in.
Zij woonde vroeger in de Zeestraat
Van harte gefeliciteerd
Zwaantje met je 96 jaar (30-8-2021)
Woont sinds enkele jaren in ‘’Nieuw Clarenberg’’
Groenstraat 38 afd.Marjolein 358
8325 LK Vollenhove

Jan van der Kamp wie kent hem niet
ons ere lid van onze muziekvereniging.
Hij woonde vroeger op de Lageweg.
Deze man wordt 95 jaar 1 augustus
2021
Van harte gefeliciteerd
Kampwal 8
8301 AA Emmeloord

En dan onze Annie de Vries
ook een echte Blankenhammer.
Zij heeft samen met Ineke en Annie de Dreu het
mooie boek over Blankenham gemaakt.
Zij woonde in de Kerkbuurt.
Zij is sinds augustus 2021 opgenomen in Wolvega
Ook zij wordt 90 jaar op 16-9-2012
Van harte gefeliciteerd.
Steenwijkerweg 34
Afd. de Protter kamer 28
8471 LB Wolvega
Laten we hun niet vergeten,een mooie verjaarskaart is vast welkom!

Persbericht

Inloopspreekuur voor reizen met het OV weer opgestart
Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor
noodzakelijke reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer met
inloopspreekuren op locatie binnen de provincies Gelderland, Flevoland en
Overijssel. Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs
senioren uitleg over het reizen met trein en bus.
Want reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om
langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook
55+ zijn, de mogelijkheid om vragen over het openbaar vervoer te stellen.
Waar:
Bibliotheek Steenwijk, Meppelerweg 47a, Steenwijk
Wanneer: woensdag 11 augustus 2021
Hoe laat: 10.00-11.30 uur
Naast de fysieke inloopspreekuren kan men ook gebruik blijven maken van het
telefonisch spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en op enkele vaste middagen
en avonden zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of via beeldbellen OVvragen te beantwoorden.
Beschikbaarheid telefonische spreekuren
Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch
spreekuur en bel 038 – 303 70 10.
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
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

A3 en Aafje van Seijen
Wij gaan verhuizen.
Vanaf 9 augustus is ons nieuw
adres
Laagzijde 42
8316 AZ
Marknesse
TEL: 0527 202565
Wij wensen Adrie en Aafje veel woonplezier in Markenesse.
Zij hebben zich altijd ingezet voor de activiteiten in Blankenham.
We zullen jullie missen!

Aafje van
Seijen 75 jaar.
Dit was haar
laatste
verjaardag in
Blankenham
Gefeliciteerd

Ook Gosse en Peggy en zoon Lieuwe van de Zee van de Polle gaan ons
verlaten naar de Wetering West 73
Wij wensen hun veel woonplezier in de Wetering.

3 juli 2021 gezellig bridge in de mooie tuin bij Leo en Corrie Neeleman

Het
was wel
weer
even
nadenken
na ruim
een jaar
niet
gespeeld
te
hebben….

John en Joke Bos aan het Strand zijn 1 juli weer opa en oma geworden.

Gefeliciteerd!

Zaterdag 10 juli 2021
Een gezellige dag met de beeldhouwclub.

Bedankt Gerdi en Mirthe voor het organiseren!

2021
14 en 28 september
12 en 26 oktober
9 en 23 november
7 december
2022
1 en 15 februari
1 en 15 en 29 maart
12 en 26 april
10 mei
Afsluiting 28 mei of 4
juni

Een gezellige club met ca. 16 leden.
Iedere maandagavond bridgen we in het dorpshuis “De Skulpe”
van begin september tot eind mei, aanvang 19:30 dan spelen we 5 rondes en sluiten af om
ongeveer 22:30.
Tussen Kerst en Nieuwjaar hebben we een bridgedrive.
We beginnen dan om 14.00 uur in De Skulpe, spelen 3 rondes, genieten omstreeks 18:00
gezamenlijk van een broodmaaltijd, spelen daarna nog 2 rondes en sluiten om ca. 20:00 uur af
met de prijsuitreiking.
Heeft u interesse?
Of wilt u graag leren bridgen?
Meldt u dan bij één van de onderstaande bestuursleden aan.
U bent van harte welkom.
Inlichtingen bij het bestuur:

Jo Donker, voorzitter 06-23998518
Corry Neeleman, penningmeester 06-13470711
Steven van Dongen, secretaris 06-24416220

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS – 2022
`
Blankenham klimt tegen MS zou in 2021 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 2022 en
hopen we dat COVID-19 zover onder controle is dat
we toch voor de 5e keer de Mont Ventoux kunnen gaan
beklimmen, fietsend, lopend of hardlopend, wat je
maar wil. Dit gaan we dan doen op 2 e Pinksterdag, 6
juni 2022. Ons reeds ingezamelde geld van 2020 en
2021 mogen we 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
beleefeen werkelijk fantastische week in Frankrijk. De hele week is een emotionele rollercoaster
metals klapstuk de beklimming op 6 juni 2022. 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!
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? Meldt 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

Opbrengst statiegeld actie bij Jumbo Kooistra in Marknesse € 179,45 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.
In de maanden mei en juni 2021 hebben wij onder de statiegeld knop gezeten bij Jumbo
Kooistra in Marknesse. Door een druk op de knop kon het statiegeld gedoneerd worden aan ons
team. Een kleine moeite en een ontzettend groot plezier. Hiermee helpt u de ruim 25.000 MSpatiënten in Nederland en hebben ze hoop op genezing.
Alle 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.
Volgend jaar in de maanden april en mei 2022 zullen we wederom onder de knop zitten bij
Jumbo Kooistra in Marknesse. Wij bedanken Jumbo Kooistra in Marknesse voor de geboden
mogelijkheid!
Wilt u toch nog een donatie aan ons team doen dan kan dit via de volgende link
https://klimmentegenms.moves.ms/team/blankenham-klimt-tegen-ms
Nogmaals onze dank Team Blankenham klimt tegen MS

We hebben bewondering voor jullie!

Kerkdiensten: aanvang 9.30 uur
Augustus 15, dhr. J.P. Bredenhoff uit
Wierden
29, ds. F. Westerman uit Bant
September: 12, mw. R.K. Schooneveldv.d. Zwan uit Emmeloord
26, ds. D.J.H. Wolse uit
Lelystad

Voor alle 50 plussers van Kuinre Blankenham
Op 1september starten weer met onze activiteiten voor het seizoen 2021-2022
We beginnen met een brunch op 17 september
om 11.00 uur in het dorpshuis de Botter.
De datums van onze vaste activiteiten.
Gymnastiek donderdag 2 september om 13.15 uur.
Zitgymnastiek donderdag 2 september om 14.15 uur
Gymnastiek Blankenham 1 september 19.00 uur.
Volksdansen Blankenham 1 september 20.00 uur.
Koersbal woensdag 1 september om 14.00 uur (om de 14 dagen)
De Soos vervalt door gebrek aan belangstelling.
Gezamenlijk eten vrijdag 5 november om 16.00 uur.
Kerstavond woensdag 22 december om 18.00 uur.
Nieuwjaars bijeenkomst vrijdag 7 januari om 14.00 uur.
Stamppot eten vrijdag 18 februari om 14.00 uur.
Reisje mei 2022.
Alle datums zijn onder voorbehoud.
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

De Silehammer Historische Vereniging IJsselham
Jo Steenstra
Jaren heeft hij prachtige stukjes gezet
in onze Dijkkrant.
De historie van oud Blankenham met
mooie uitleg en foto’s.
Helaas heeft hij daar door
omstandigheden geen tijd meer
voor.Jammer vooral voor de oud
Blankenhammers die daar wel van
genoten.

Jo bedankt

Monumentendag 11 en 12 september 2021

T hema 2021: Mijn monumen t i s jouw monu ment
11 en 12 september zijn er weer Monumentendagen!!
Ik weet het is kort dag! Maar om de N.H kerk in Blankenham toch een beetje leuk
aan te kleden vraag ik items om tentoon te stellen!!
Het mogen beelden zijn, maar ook andere projecten die je de afgelopen tijd hebt
gemaakt!! Hoop dat we zo met zijn allen de kerk tot een waar kunstmonument
kunnen omtoveren.. Laat het mij weten als jullie meedoen..
voor straks allemaal een fijne vakantie..
Opgave bij Gerdi Stoter
Gerdistoter@gmail.com

Tel: 0527291452

Een leuk bericht
van
Bertus en
Iris Hakvoort

We kijken er
naar uit.
Gefeliciteerd.

Ook van Meinaard
en
Karin Hakvoort
Gefeliciteerd.

VOETBAL
Voor het seizoen 2021-2022 is VV Blankenham, uitkomend in de 5e klasse, op
zoek naar een enthousiaste trainer die:
- Trainingen voor de selectie verzorgt op dinsdag- en vrijdagavonden;
- Coacht tijdens alle wedstrijden van VV Blankenham 1;
- Sociaal en communicatief vaardig is en bijdraagt aan een goede sfeer binnen de
vereniging;
- Het tactisch en communicatieve vermogen heeft om team en spelers beter te
maken;
- In het bezit is van minimaal het diploma TC III, of bereid deze te halen.
VV Blankenham biedt:
- Een positieve en prettige werksfeer, waarin met vertrouwen gewerkt kan worden;
- Een intact gebleven selectie waar, net als het afgebroken seizoen, goede
resultaten mee te behalen zijn.
- Gezelligheid voor, tijdens en na de wedstrijd!
Bent u deze ambitieuze trainer? Mail dan snel uw CV en motivatie naar
info@vvblankenham.nl
Voor inlichtingen en vragen kunt u ook altijd contact opnemen met voorzitter John
Bos 06 11 06 11 13.

Nieuwe bewoners Kerkbuurt 11
Wij zullen ons even voorstellen.
Wij zijn Rien Luijk en Astrid van den Brandt.
Rien is 55 jaar en Astrid is 52 jaar.
Rien heeft een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder. Hij heeft voornamelijk witlof, maar ook
suikerbieten en gerst.
Astrid werkt bij de Coop in Emmeloord , daar zit ze meestal achter de kassa.
Wij zijn heel blij dat we de mogelijkheid kregen om de woning van de familie van Seijen te
kunnen kopen.
Het is een heel fijn huis met een grote werkplaats waar we naar hartelust kunnen prutsen.
Wij woonden eerst in Emmeloord en daar was het lastig om onze trike in de garage te parkeren
en ruimte om er aan te sleutelen hadden we daar al helemaal niet.
Ook de prachtige tuin is heerlijk!!!
Wij hopen hier nog heel lang , met veel plezier te wonen.
Met vriendelijke groet, Rien en Astrid

Cursus Reanimatie en AED Blankenham
Zoals al een tijdje de bedoeling is, is er nu eindelijk zicht op één of twee cursusavonden in het
najaar 2021. Er zijn twee avonden gepland: 20 en 21 september.
Er kunnen per cursusavond 8 personen deelnemen en de avond duurt ongeveer 3,5 uur.
Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Behandeling vitale functies
- Benadering bewusteloos slachtoffer
- Controle bewustzijn en ademhaling
- Veilig gebruik van de AED
- Hartmassage en beademing
De cursus vindt plaats in De Skulpe.
De kosten bedragen € 65,00 per persoon incl. 2-jarig certificaat, pasje Rode Kruis, koffie en btw.
In sommige gevallen kan de ziektekostenverzekering de kosten van de cursus vergoeden.
Indien u de kosten in wilt dienen moet er een factuur worden overhandigd en de extra kosten
voor deze factuur bedragen € 7,50 (adm.kosten).
Omdat de cursus wordt gevolgd mede in het belang van de inwoners van Blankenham, betaalt
Dorpsbelang 50% van de kosten (alleen voor deelnemers uit Blankenham). De
deelnemerskosten bedragen dan € 32,50 excl. administratie- en coronakosten.
De kosten zijn exclusief € 3,00 aan persoonsgebonden materialen zoals een mondmasker. Dit
is afhankelijk van de omstandigheden en Corona-maatregelen.
Het certificaat is 2 jaar geldig, mits er elk jaar een herhalingscursus wordt bijgewoond.
Hebt u interesse? Meldt u zich dan aan bij Cees Hundersmarck via de mail
cc.hundersmarck@gmail.com of per telefoon 06-83050158.
Hebt u zich tijdens de jaarvergadering al aangemeld? Aangezien er al weer enige tijd is
verstreken, zouden wij het prettig vinden wanneer u zich nogmaals aan wilt melden (er kan
natuurlijk iets veranderd zijn het afgelopen jaar…)
Aanmelding graag voor 16 augustus a.s., zodat er tijdig een aantal avonden gepland kunnen
worden. Uiteraard worden de aanmelders op de hoogte gehouden!

Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham
In deze Corona-tijd spreek je elkaar niet veel, maar gebeurd er natuurlijk wel van alles…ook het
bestuur van Dorpsbelang heeft de afgelopen maanden een paar keer vergaderd.
Zo is Cees druk bezig geweest om de AED-cursus weer op te starten. Gelukkig hebben zich
hiervoor al een flink aantal mensen opgegeven, zodat er in september 2 avonden zijn gepland.
In deze nieuwsbrief vind u nogmaals de oproep om bij interesse u aan te melden!
Aan de Kerkbuurt hebben ongeveer 2 weken matrixborden gehangen om het verkeer op de dijk
bewust te maken van hun snelheid. Helaas werkten deze borden niet bepaald naar behoren en
heeft de gemeente ze weer opgehaald. Hopelijk komen ze snel terug, want er was toch
merkbaar verschil, zeker bij bezoekend verkeer. Helaas heeft het lokale verkeer de borden
blijkbaar niet zien hangen…
Verder is het bestuur nog bezig met de herinrichting rondom de Skulpe ivm parkeerplaatsen,
elektrische laadpaal en een groter terras. Hier komt langzaam schot in de zaak…we gaan dus
fanatiek verder hiermee.
Wat betreft het bestuur zelf: Jules heeft te kennen gegeven dat hij nu toch echt graag als
voorzitter wil stoppen. Het bestuur heeft dus de schone taak om op zoek te gaan. Er zijn wat
ontwikkelingen gaande, maar dat zal voor/tijdens de jaarvergadering wel allemaal duidelijk
worden.
Op 24 september a.s. vindt de Jaarvergadering weer plaats in De Skulpe. Uiteraard krijgt u
hiervoor nog de uitnodiging in de bus en liggen de notulen van de vorige jaarvergadering vanaf
1 september a.s. ter inzage bij De Skulpe.
Tevens bestaat het plan om op 13 november a.s. weer een gezellige veiling in De Skulpe te
organiseren. De organisatie is al begonnen en u hoort hier vast nog meer over na de vakantie.
Zet alle data alvast in uw agenda en uiteraard geldt voor alle activiteiten: het gaat door zolang
de Corona-maatregelen het toelaten.

Beste dorpsbewoners,
Wij huren sinds dit jaar de dijk tegenover
nummer Blokzijlerdijk 1-4. Voorheen
werd dit ook gebruikt voor diervoeding.
Wij gaan onze dieren er ook mee voeren
en af en toe laten grazen. Helaas wordt
het door sommige hondeneigenaren
gebruikt als uitlaatstrook en wordt de
ontlasting niet opgeruimd. Een vriendelijk
verzoek is als je over de dijk honden
uitlaat dit netjes op te ruimen in verband met de gezondheid van onze dieren.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Piet Rotteveel

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

Opgelet het mailadres van Ineke Kikstra is verandert

i.kikstra@ziggo.nl

Let op: oud papier ophalen 28 augustus!!

