Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.

oktober 2021

Hartelijk dank voor je welkomstbericht, wat een leuk initiatief.
Inmiddels zitten we hier drie weken sinds
de verhuizing en beginnen we te wennen
aan onze nieuwe woonomgeving... Wat is
het hier toch fijn wonen! Een paradijsje op
aarde, al is het er wel eentje die veel
tuinwerk met zich meebrengt
Maar dat
vinden we juist heerlijk. In huis zijn we ook
nog wel even bezig met alles een plekje te
geven.
Wij zijn Peter (55) en Natalie RiemensMünninghoff (50) nog niet zo lang geleden
getrouwd (19 juni!), wel al 12 jaar gelukkig
samen. We woonden beide in de regio
Hoorn, Peter in Zwaag en ik in ZwaagdijkOost. Onze zoektocht naar “landelijk en
rustig wonen” heeft ons hier gebracht, ook
omdat het in de buurt zit van het Koninklijk
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum
(oftewel: “het luchtvaart lab” in de
volksmond), waar Natalie als luchtvaart
technisch ingenieur werkt. Peter is
marineofficier bij het Defensie Helikopter Commando en werkt (nu nog) in Den Helder.
Een volgende functie gaat hem niet dichter bij huis brengen, maar deels thuiswerken is
mogelijk en helpt om de reistijd te beperken. Daarbij heeft hij niet veel jaren meer te
gaan bij Defensie en kan hij zich daarna vol storten op het Pollesteegse leven.
We
zijn vogelliefhebbers en wonen samen met 10 valkparkieten, 3 grasparkieten en sinds
kort met drie kippen.
Met hartelijke groeten,
Natalie en Peter Riemens-Münninghoff

Getrouwd Mark Braad en IJtje Plantinga 20 Augustus 2021 In Balk.

HET JAAR WAS EEN HELE BELEVENIS
Annie de Vries ’terug’ in Blankenham, het dorp waarin ze jarenlang een belangrijke
sociale rol speelde.

Blankenham - Annie de Vries hoopt op 16 september 90 jaar te worden. Zij heeft veel betekend
voor haar geboortedorp Blankenham. Sinds een jaar woont ze in woonzorgcentrum Wilgenstede
in Wolvega. Samen met haar vriendin Ineke Kikstra blikt ze terug op de mooie jaren in Blankenham.
Een rijk leven vol films, boeken, werken in de zorg en haar ‘afgod’ de tuin.
In haar kamer in de Wilgenstede kijkt Annie op een zonnige augustusdag naar de film Mooi weer in
Blankenham. Haar vriendin en oud-huisgenoot Ineke is op bezoek, zoals elke middag, en kijkt met
haar mee. Annie zelf zit in een rolstoel .
Op 8 mei vorig jaar heeft ze na een val van de trap haar schouder en vier ribben gebroken. Ook is
daarbij een bloeding tussen haar hersenen en hersenvlies ontstaan. Na het ziekenhuisverblijf lukt
het niet meer op thuis te wonen en verhuist ze naar Wilgenstede. Daarna krijgt ze ook nog corona,
een longembolie, trombose in haar been en gaat ze geestelijk achteruit. „Gelukkig gaat het nu beter,
soms is ze erg triest, maar meestal opgewekt”, zegt Ineke. „Het was een hele belevenis”, vat Annie
zelf het afgelopen jaar samen.
De dames willen wel even de film stopzetten om te vertellen over de belangrijke sociale rol die Annie
in het dijkdorp heeft gespeeld. Ineke reikt vier velletjes papier aan met daarop de hele
levensgeschiedenis van haar vriendin. „Eigenlijk houd ik er niet zo van om in de picture te staan”,
zegt Annie. Maar als wordt begonnen met herinneringen ophalen, dan straalt ze.

Frankrijk
Annie woont tot haar achttiende in Blankenham. Na de huishoudschool in Wolvega volgt
ze de mavo in Emmeloord en doet ze elders in het land de opleidingen tot tandartsassistente,
verpleegster en kraamverpleegkundige. „Annie was avontuurlijk en is daarna naar Ukkel in België
gegaan, waar zij in een privékliniek een dame met MS verpleegde”, vertelt Ineke.
Als zij uitbehandeld is, keert ze terug naar Vineuil Saint Firmin in Frankrijk.
Annie gaat mee als haar particuliere verpleegkundige. Dag en nacht verpleegt ze haar en dat 15 jaar
lang. De weken dat Annie Nederland bezoekt, vervangt Ineke haar. Daarnaast werkt Ineke elf jaar in
een Frans revalidatiecentrum voor kinderen.
Als Madam Fabre in november 1979 overlijdt, besluiten de twee dames om samen naar Nederland
terug te keren. Ze kopen Annie’s ouderlijk huis en gaan daar wonen. Hier kan Annie nog vijf jaar voor
haar moeder zorgen, die bij hen in blijft wonen. Die mantelzorg combineert ze met nachtdiensten in
een bejaardentehuis in Hasselt. Naast haar werk in het bejaardentehuis verricht Annie ook nog
allerlei vrijwilligerswerk. Ze zit 24 jaar in de diaconie van de kerk en verzorgt samen met Ineke deze
veertig jaar vier mensen als mantelzorger.
Boek
„De tuin was Annie’s ‘afgod’, als ze daar in kon werken, was ze zo gelukkig”, vult Ineke aan. Annie
bevestigt dat, met een lach op haar gezicht. Een andere hobby is filmen. Het verenigingsleven, de
bewoners en hun huizen, alles leggen ze vast op meterslange filmbanden.
Annie en Ineke werken ook mee aan een fotoboek over Blankenham, dat in 2008 verschijnt. Hierin
staan verhaaltjes van Annie de Dreu uit IJhorst, die haar jeugdjaren in Blankenham doorbrengt. „Dat
vonden wij zo leuk, dat we alle huizen die zij noemt zijn gaan fotograferen”, zegt Ineke.
Van elke huis zoeken ze ook foto’s op van 50 jaar geleden en plaatsen die naast de foto’s uit 2008.
Het levert een uniek tijdsbeeld op. „Wij hebben er ruim zeshonderd exemplaren van verkocht”,
herinnert Annie zich.
Mooi weer in Blankenham
„Mijn verjaardag vier ik hier thuis”, besluit Annie. Met ‘thuis’ bedoelt ze Wilgenstede en niet
Blankenham, want dat gaat helaas niet meer. Ze vindt dat hun dorp wel veranderd is. „Ik zou een
oproep willen doen dat we na corona samen, ook met de nieuwe bewoners die hier voor hun rust
komen, weer aan de saamhorigheid gaan werken”, zegt ze. De doos vol kaarten die Annie heeft
ontvangen geeft er blijk van dat de dorpsgenoten haar nog niet vergeten zijn. De film gaat weer
verder. Annie is mooi weer in Blankenham.
Steenwijker Courant

Hida Knol

16 september een mooie dag met gebak en een optreden van Erika met haar Hang instrument.

De zwarte fruinen
Voor de derde keer is het Fruinen bordje kapot gemaakt bij het anker t.o de kerk.

Steenhouwerij van Ommen gaat het maken van steen zodat het niet
meer kapot gemaakt kan worden.
Op een kwade dag verliet de Oppergod Wodan zijn vrouw Freya. Volgens hem was ze ijdel, op
zichzelf gericht en had zij onvoldoende liefde en aandacht voor hem.
Na enige tijd voelde Freya zich heel eenzaam.
Zij verliet eveneens Asgard en het Walhalla en daalde vervolgens via de regenboogbrug Bifrost af
naar de Aarde.
De Regenboogbrug stond juist boven het moerasgebied, dat wij nu Weerribben en Wieden noemen.
Onder aan de brug stond een beeldschone jongeling, met glanzend zwart haar, haar op te wachten.
De helblonde Freya bezweek voor zijn charmes en had een kortstondig amoureus avontuur met hem.
Totdat ze ontdekte dat haar minnaar twee hoorntjes tussen zijn donkere lokken had en bemerkte dat
ze in verwachting was.
Ze ontmaskerde haar minnaar weliswaar als de Duivel, maar beviel van een, pikzwart monsterlijk
wezen, met blond haar tussen zwarte horens.
Freya schrok zo van het resultaat harer passie, dat zij in paniek trachtte het gedrochtje te verdrinken
in een diepe kolk, ontstaan in de tijd dat er veel overstromingen in het gebied voorkwamen.
Het mormel verdronk echter niet, maar werd opgevangen door een familie otters.
Die noemden het wezen "Fruin", een klank die otters voor in de mond ligt.
De geslachtloze Zwarte Fruin groeide voorspoedig op en na honderd jaar bleek dat het schepsel zich
kon vermenigvuldigen door deling. Zoiets als het uittreden van een astraal lichaam, dat zich daarna
weer materialiseerde. Dat gebeurde vervolgens elke honderd jaar, eeuwen lang. Dus leven er na
zo’n 3000 jaar ontelbare Zwarte Fruinen in onze moerasgebieden.
Al spoedig bleek dat de Zwarte Fruinen beschikten over zowel de goede eigenschappen van de
Liefdesgodin als de slechte van hun biologische vader. Ze konden heel gemeen en plagerig zijn,
vernielden dan de netten van de vissers, korenschoven of stalen als de raven. Soms waren ze ook
heel behulpzaam en hielpen ze arme en zieke mensen.

Een leuk klusje op de vroege morgen door Mariska en Ineke.

Weer een schoon beeld om naar te kijken!

Kerkdiensten Blankenham
De diensten beginnen om 9.30 uur
10 oktober
24 oktober

Mevr. H. kramer de jong, Emmeloord
Dhr. J Smit, Belt Schutsloot

7 november Ds. J vonk, Blokzijl, doopdienst en bevestiging diaken
21 november Dhr. K de Lange, Marknesse, Laatste zondag kerkelijk j
Zondagsschool ’t Meibloempje
We zijn bezig met de mooie verhalen over Jezus, wat hij gedaan heeft en hoe hij de mensen
leerde hoe ze goed met elkaar kunnen leven.
Dit is wat we nu gaan vertellen:
10 oktober
- De man die niet vergeven wou
24 oktober
- De goede herder
7 november - De barmhartige Samaritaan
21 november - De verloren zoon
We beginnen in de kerk en gaan dan naar het dorpshuis voor het verhaal,
een kleurplaat, spel of zomaar wat.
De zondagen dat er geen kerk is hebben we wel zondagsschool in overleg met de ouders.
De aanvangstijden zijn 9.De zondagsschool is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar,
dus kom allemaal en doe gezellig mee
Willie van Unen

Rienk en Joke Dijkstra zijn voor de eerste keer opa en oma geworden van een kleindochter.
Zij heet Feline Sophie Dijkstra. Van harte gefeliciteerd.

Piet de Wit heeft in het ziekenhuis in Heerenveen gelegen is gelukkig weer thuis.
Wij wensen hem sterkte voor de komende tijd.

Jo donker is opgenomen in het ziekenhuis in Groningen.Hij is nu dichter bij huis,
hij ligt nu in Heerenveen en wij wensen hem veel sterkte en een warme groet uit Blankenham.
Jo ligt nu in de “Schakel” in Emmeloord.
Adrie en Aafje van Seijen willen iedereen bedanken voor de vele kaartjes en bloemen
die zij hebben ontvangen in Marknesse in hun nieuwe woning.

Hierbij wil ik de collecte van Prinses Beatrixfonds doorgeven.
Het heeft een mooie bedrag van 238,80 euro op gebracht in ons dorp.
Collectanten en gevers allen hartelijk dank.
Groet, Klazien Oosterkamp

Namens de Dijkkrant wensen wij Corrie en Gert veel
woonplezier in het hoge noorden.
Ook bedanken wij Corrie voor het vele werk dat zij
verzet heeft voor ons kerkje in Blankenham.
Gert heeft ook jaren zijn bijdragen geleverd aan onze
Dijkkrant, wij zullen jullie missen.

Afscheid van Corrie Appelo als Diaken van de N.H Kerk te Blankenham

In de protestantse gemeente van Blankenham is op zondag 12 september, tijdens een goed
bezochte dienst, afscheid genomen van Corrie en Gert Appelo. Corrie en Gert verhuizen deze
maand naar Groningen. Beiden werden namens de kerkenraad bedankt voor hun bijdrage aan de
kerk. Voor Corrie zijn o.a. de volgende woorden gesproken:
"Bij verkennen van de omgeving ook door Blankenham gekomen,
de leegstaande pastorie gezien en 44 jaar terug in het dorp komen wonen.
Je hebt de keuze gemaakt in Blankenham naar de Kerk te gaan, waarbij de christelijke
ondeelbaarheid voorop zal hebben gestaan. Gerekend naar je verblijf in Blankenham
ben je 44 jaar betrokken kerklid geweest. Hiervan heb je meer als 31 volle jaren
als scriba en diaken in de kerkenraad gediend, tot het moment dat je gaat verhuizen.
Laat ik jou met een paar woorden omschrijven.
* Je werkt met gevoel voor humor
* Je bent kleurrijk en stijlvol
* Je bent nauwgezet; met voorbereiden van vergaderingen, met aanwezigheid,
met het maken van notulen. Je hebt de Kerk foutloos laten lopen.
* Je bent betrokken bij gemeente en schepping; je schreef veel kaartjes voor zieken, je brengt
bloemen rond bij verjaardagen, je verdeelt giften onder behoeftigen en je denkt aan het
dorpsgebeuren.
De Kerkenraad heeft dan ook besloten, voor jou, het Kerkelijk draaginsigne in goud met briljant
aan te vragen en dat willen we nu uitreiken."
Gert en dochter hebben hierna het insigne bij Corrie opgespeld
en sprak Corrie een dankwoord naar onze gemeente.

26 september 2021
De onthulling van de social sofa met de muziekvereniging van Blankenham.

Daarna een puzzeltocht en een Bingo
en voor de kinderen een springkussen.

Een hele gezellige
burendag gehad,
onze dank aan het
bestuur voor het
organiseren.

Burendag 2021
Zaterdag 25 september was het nationale Burendag.
De dag waarop buren gezellig samenkomen, om buurten samen gezelliger, socialer en
veiliger te maken.
Ook in Blankenham werd Burendag gevierd, niet speciaal in één buurt,
maar voor het hele dorp.
Om 15.00 uur werd de Social Sofa officieel in gebruik genomen door één van
initiatiefneemsters, Ineke Kikstra. De opening werd muzikaal ondersteund door de
muziekvereniging 'Opnieuw Verenigd'.
De sofa is, met behulp van de gemeente, door een aantal vrijwilligers in het dorp samen
geheel voorzien van prachtige afbeeldingen van Blankenham. Zo staan er op de
achterzijde alle (huidige) verenigingen verbeeld. Uiteraard mogen de meerpalen en het
wapen niet ontbreken. Bekijkt u de sofa eens goed en ontdekt wat er nog meer op
staat!
Na de opening was er voor iedereen koffie en cake in De Skulpe, waarna er voor de
deelnemers aan de Burendag een leuke en informatieve puzzeltocht was. Deze
puzzeltocht is gemaakt door Ineke Kikstra en de manier om het dorp beter te leren
kennen. Dit was natuurlijk top voor de nieuwe bewoners die mee deden. Ongeveer 25
personen liepen de puzzeltocht en na controle van de antwoorden kwamen er twee
groepen als 'winnaar' uit. Zij konden een gratis consumptie ophalen bij de bar.
Omdat het weer prachtig was en iedereen toch al buiten op het terras zat, werd
besloten om de bingo lekker buiten te houden! Iedereen kreeg per ronde een bingo-vel
en kon per ronde drie prijzen winnen. Er werd lekker fanatiek gebingood, wat uiteraard
ook wel eens een valse bingo opleverde!
Van jong tot oud deed mee en de prijzen waren heel gevarieerd. Deze waren o.a.
beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer, Jules Kroese, De Skulpe, Karwei, Praxis,
Intertoys, Bruna en slager Mulder uit Kuinre!
Ten slotte werden er nog hapjes uitgedeeld en werd de gezellige dag afgesloten!
Jaarvergadering Ver. Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham
Op vrijdagavond 24 september j.l. werd de jaarvergadering van
Dorpsbelang gehouden in de Skulpe.
Tijdens de jaarvergadering worden de zaken besproken van het voorgaande
jaar...echter wegens de Corona loopt dit niet helemaal meer in de pas. Tijdens deze
jaarvergadering werd het jaar 2020 besproken, al kwam 2021 uiteraard
veelvuldig ter sprake.
Tijdens de vergadering nam voorzitter Jules Kroese afscheid na 2 termijnen (en meer)
en gaf zijn (eigengemaakte) stokje letterlijk over aan de nieuwe voorzitter Rienk
Dijkstra.
Rienk was tot het begin van de vergadering nog de penningmeester, maar die taak
wordt overgenomen door Rana Feijth.
De opkomst was deze vergadering (43 personen) iets minder dan de vorige
vergadering, maar het is nog steeds een mooie opkomst.
Er is veel besproken tijdens de vergadering, waarbij ook de gemeente aanwezig was.
Zij konden daardoor ook snel op vragen en opmerkingen reageren en nemen een
aantal punten mee naar de gemeente.
Op 25 september gaan er weer nieuwe Corona-regels in en uiteraard is dit binnen het
bestuur en in de vergadering besproken.
Het daarop vastgestelde beleid kunt u hierbij lezen. Deze gelden tot nadere
wijzigingen.

Mijn naam is Rana Feijth. Sinds 8 jaar woon ik samen met mijn man Paul ,
met erg veel plezier, op de Hammerdijk 2 in Blankenham.
Ik ben 48 jaar en mag erg graag naast mijn werk buiten aan het werk zijn.
Tuinieren en tractor rijden zijn favoriet
Ervaring
Mijn werkzame leven ben ik gestart als storemanager bij de Vendex groep, later de
Etam groep. Vervolgens ben ik leerkracht geworden in het speciaal onderwijs.
Ruim 2 jaar geleden ben ik, samen met mijn duo collega van school, een lunchroom
begonnen met mensen met een beperking.
De lunchroom heet "In kannen en kruiken" en is in Oosterwolde.
Penningmeester
De taak als penningmeester wil ik graag op mij nemen omdat ik een bijdrage wil
leveren aan ons mooie dorp. Daarnaast denk ik dat ik dit prima kan door de
financiële ervaring vanuit mijn werk.

Nieuws van het bestuur Dorpsbelang
Beheer Dorpshuis
Zoals bekend heeft Maria Keuter vorig najaar – midden in de coronacrisis –
het beheer van ons dorpshuis op zich genomen. Dat was voor ons als bestuur
een grote opluchting. Het was nl. heel moeilijk iemand hiervoor te vinden en we
hadden ervaring dat het werken met alleen vrijwilligers niet lang vol te houden is.
Die stap van Maria getuigde van lef als je weet dat je de eerste tijd helemaal geen
omzet van betekenis kunt draaien. Dat terwijl zij wel de inventaris en de voorraad
van de vorige beheerder moest overnemen om vervolgens tot overmaat van ramp
in de afgelopen maanden ook nog veel voorraad weg te moeten gooien omdat die
over datum raakte.
Vol enthousiasme is Maria er toch aan begonnen en heeft ze er alles uitgehaald wat
maar mogelijk was door bv. in de weekenden afhaalsnacks aan te bieden.
Omdat de lockdown veel langer heeft geduurd dat gehoopt heeft Maria echter ook
ander werk erbij moeten aannemen om in haar levensonderhoud te voorzien.
Nu het verenigingsleven eindelijk weer stap voor stap op gang komt is het
voor Maria echter nog niet meteen financieel mogelijk om altijd iemand in te huren
als zij zelf niet aanwezig kan zijn. Daar heeft zij simpelweg nog niet voldoende
financiële buffer voor, zeker niet als de omzet op een avond beperkt is. Veel
verenigingen hebben bovendien (op dit moment nog) minder leden en
andere zijn nog niet begonnen.
Wij hebben gemerkt dat over het beheer de afgelopen tijd de nodige onrust is
ontstaan. Dat vinden wij heel vervelend want wij vinden het van groot belang
dat alle verenigingsactiviteiten weer zo snel mogelijk ‘als van ouds’ op gang komen.
Daar is ons veel aan gelegen. Daarom hebben wij in goed overleg met Maria voor de
komende paar maanden de volgende afspraken met haar gemaakt:
• Maria zal waar mogelijk zelf aanwezig zijn.
• Voor grotere bijeenkomsten zal zij de daarvoor benodigde bediening inhuren.
• Voor kleinere verenigingsactiviteiten zal Maria met de betreffende vereniging
• overleggen over zelfbediening op dagen dat zij zelf niet aanwezig kan zijn . Daar zal
Maria de betreffende contactpersoon een ‘vrijwilligersvergoeding’ voor betalen.
• Het staat die contactpersoon daarbij vrij om die vergoeding eventueel te schenken aan
zijn/haar vereniging als hij/zij dat liever wil.
Wij verwachten dat Maria met deze tijdelijke maatregelen in staat is in de komende
maanden voldoende financiële buffer op te bouwen om in de loop van dit
winterseizoen weer over te gaan op volledige (betaalde) bediening, ook op de
avonden dat er maar een kleine omzet gedraaid kan worden.
Als iemand van u zich beschikbaar wil stellen om Maria door deze moeilijke periode
heen te helpen dan verzoeken wij u om met haar contact op te nemen.
Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze tijdelijke oplossing.

Prijzen
Maria heeft ons laten weten dat zij in het kader van bovenstaande in combinatie met
de gestegen inkoopsprijzen genoodzaakt is om een aantal prijzen te verhogen. Iets
wat op veel meer plaatsen in de horeca gebeurt. Dit is volgens ons huurcontract ook
toegestaan. De enige voorwaarde die daarin staat is nl. dat de prijzen niet hoger
mogen zijn dat die van de horeca in de omgeving en dat is zeker niet het geval.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het beheer van ons dorpshuis dan
verzoeken wij u contact op te nemen met onze bestuursleden
Mariska van Ommen of Rienk Dijkstra.

Puzzelrittocht
Na alle coronaperikelen is de Oranjevereniging
Blankenham blij dat wij
een activiteit kunnen en mogen organiseren voor het
hele dorp.
Voor aanstaande 30 oktober op zaterdagmiddag
staat er een puzzelrit gepland.
De rit is inmiddels uitgezet en wordt nog nader
ingevuld door de Oranjevereniging Blankenham. De
vertrektijd en andere relevante informatie volgen
nog. Maar zorg in ieder geval dat je deze datum
vrijhoudt!
De Oranjevereniging Blankenham

Met een gezellige lunch is na 50 jaar de leeskring van Vrouwen van Nu
Blankenham opgeheven.

Helaas komt er na 50 jaar een eind aan onze
leeskring. Ooit opgericht door de Plattelandsvrouwen in Overijssel om te weten
wat hun kinderen lazen op de middelbare school en hierover met ze van gedachten
te kunnen wisselen.
In huiselijke kring bespraken we elk jaar 4 boeken.
We hadden boeiende gesprekken, ook al waren we het niet altijd eens.
Een van de eerste boeken die op het lijstje in 1971 stond was van Jan Wolkers: Terug
naar Oegstgeest. Dat werd als schokkend ervaren/heftig zogezegd aldus mevr. Zwaan
Donker, lid vanaf het eerste uur.
Behalve lezen en discussiëren bezochten we lezingen van schrijvers, een toneelstuk of
gingen we soms naar een film, gerelateerd aan de gelezen boeken.
Samen veel beleefd op onze literaire uitstapjes de provincie in!
Ik - Mahamani ten Have – heb me aangesloten bij de leeskring van Vrouwen van Nu in
Blokzijl, daar gaat mijn verhaal verder.
In Blankenham hebben we het boek dichtgeslagen en zijn we uitgelezen.
Wat blijft zijn de herinneringen en verhalen.

Monumentendag 2021
Dit jaar konden de Monumentendagen toch nog door gaan.
In eerste instantie alleen de zaterdag!
Maar omdat we er geen campingarrangement bij hadden, mochten we de zondag ook open!
We mogen wel zeggen dat we een geslaagd weekend hadden.
Er zijn 134 mensen op bezoek geweest! Dus dat vonden wij in deze tijd dus best veel.
Ook hebben we leuke reacties gehad op alle kunstwerken die tentoongesteld waren.
Ook kregen we veel reacties op het gemis van de berkenschijfjes, die bij de meeste mensen
wel een mooi plekje hebben gekregen."
“Het waren zulke leuke cadeautje om iemand mee te verrassen", was een vaak gehoorde
opmerking.
We hadden ook dit jaar een goed doel. De Stichting Komma. Niet heel bekend, maar zoek het
maar eens op, echt wel een mooi streven..
De opbrengst was € 36,- aan contant geld. Er is ook nog gedoneerd via de QR-code, hoeveel is bij
ons niet bekend. Het schilderijtje wat tussen de gulle gevers werd verloot is gewonnen door Caty
Ottema. Gefeliciteerd!!
We hadden voor de 79ste bezoeker/ster een presentje! Helaas heb ik de beste
mevrouw niet gesproken en kan u er dus weinig over vertellen.
Karla mocht haar wel onherkenbaar op de foto zetten. Dus dat is onze enige bewijs.
Het presentje voor de 135ste bezoeker/ster is naar Coby Siewert gegaan voor haar
hulp deze middag en als opkikkertje na een toch wat bewogen jaar!
Wij willen iedereen bedanken voor jullie bezoek, bijdrage of jullie hulp op wat voor
manier ook! BEDANKT!!
Wel even een speciale pluim voor Aljan, die heeft toch maar weer mooi voor mij het hoge werk
verricht!!
Mochten jullie ideeën of suggestie hebben voor volgend jaar, aarzel niet en laat het ons weten...
Tot volgend jaar, Karla Koelma en Gerdi Stoter.
Een bedankje aan de N.H.kerk voor hun bijdrage aan de Beeldhouwclub.

Enkele kunstwerken
van de Monumentendag
In de kerk.

Cursus Reanimatie en AED
Op 20 en 21 september j.l. was het dan eindelijk zover...
de langverwachte cursus Reanimatie en AED-gebruik.
Het had veel voeten in aarde voordat Cees Hundersmarck een duidelijk overzicht had
van het hoe en wat, maar hij heeft deze cursus heel goed geregeld!!
Na zorgvuldige voorbereiding hebben zich uiteindelijk 15 deelnemers aangemeld, die
over 2 avonden werden verdeeld.
Het bedrijf Hofstra uit Kampen verzorgde de cursus en de kosten bedroegen € 65,00
per persoon.
Aangezien Dorpsbelang in ziet dat deze deelnemers veel voor Blankenham kunnen
betekenen, betaalde Dorpsbelang de helft van de cursus-kosten ter compensatie.
Op maandag 20 september half 7 was het dan zover: de eerste 8 deelnemers zaten er
klaar voor.
Cursusleider Herman Smit legde veel uit, maar er kon ook al snel geoefend worden
met reanimeren op de speciale poppen (een ieder kreeg zijn eigen 'gezicht' en 'long'
om veilig te kunnen beademen!).
Na een verdiende pauze werd het AED apparaat uit de kluis bij de voordeur van De
Skulpe gehaald en werd hiermee ook uitgebreid 'geoefend'.
Tegen 10 uur was de cursus-avond ten einde en gaf Herman aan dat iedereen
'geslaagd' was.
Op dinsdagavond waren er 7 cursisten en ook deze zijn allemaal 'geslaagd'. Alle
cursisten ontvangen een certificaat en kunnen (door het Rode Kruis) worden ingeseind
wanneer er in Blankenham noodzaak is tot reanimeren en/of gebruik van AED.
Alle cursisten moeten wel elk jaar de cursus herhalen om hun certificaat te kunnen
behouden.
Uiteraard zal Dorpsbelang zorg dragen voor deze herhalingscursussen!

Op 20 augustus gingen 11 dames fietsen, het was mooi weer en gezellig.
Klazien Oosterkamp en Liena Mulder hadden een prachtige route uitgezet!

Bedankt dames voor
jullie inzet!

Blijf Mobiel Beurs 2021!
Gezond oud worden, Langer thuis wonen, Zelfstandig blijven, Mobiel blijven en je
geheugen scherp houden. Ouder worden brengt voor iedereen op enig moment de
nodige hindernissen met zich mee.
Met de Blijf Mobiel Beurs hebben we in Steenwijkerland in 2018 en 2019 een mooi
evenement neergezet, met financiële ondersteuning vanuit de gemeente
Steenwijkerland.
Beide beurzen waren er op gericht om senioren van informatie te voorzien over de
mogelijkheden om mobiel te blijven, letterlijk en ook figuurlijk.
Omdat 2019 heel succesvol was heeft het Senioren Platform Steenwijkerland
besloten te kijken naar mogelijkheden om in 2021 weer een vergelijkbare beurs te
organiseren.
In het clusteroverleg Kwetsbare Ouderen, vanuit Sociaal Werk De Kop
(Mantelzorgnetwerk) werd hier volop draagvlak voor gevonden en ook bij diverse
bijeenkomsten zoals de buurtwerk activiteiten en een goedbezochte
ouderenmiddagen, werd de optie goed ontvangen bij de senioren.
We zijn voornemens op zaterdag 30 oktober 2021 weer een Blijf Mobiel Beurs
te organiseren, wederom in de Meenthe, in Steenwijk, van 11:00-16:00 uur.
Doel van de Blijf Mobiel Beurs 2021:
Zo breed mogelijk de senioren van nu informeren over mogelijkheden rond
zelfstandig blijven wonen door:
• Informatie over langer mobiel blijven, openbaar vervoer, hulpmiddelen als rollators,
loopfietsen, scootmobielen enzovoorts
• Informatie over maaltijden thuis bezorgd
• Informatie over geheugenproblematiek
• Informatie over sociale activiteiten
• Informatie over gezond leven en bewegen
Omdat Steenwijkerland een Dementievriendelijke gemeente is, is het voor ons
van belang om daar meer dan voorheen focus op te leggen, het blijft een moeilijk
onderwerp en via deze beurs is het laagdrempelig om het gesprek erover aan te
gaan.
In 2019 waren er ruim 30 deelnemende organisaties
In 2019 waren er zo’n 1500 bezoekers.
Voor meer informatie over de beurs kunt u contact opnemen met
Antje Doorenspleet op telefoonnummer 06-20086939
Namens Stichting Senioren Platform Steenwijkerland

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS – 2022
`
Het is nu definitief, de 10e editie van Klimmen tegen MS
is gepland op 2e Pinksterdag 6 juni 2022. Blankenham
Klimt tegen MS zal dan ook voor de 5e keer van de partij
zijn. We zullen met een team deel gaan nemen, fietsend,
wandelend of hardlopend, 1x, 2x, 3x of zo vaak je maar
wilt, zullen we de Mont Ventoux gaan beklimmen.
Natuurlijk hopen we dat ons team zo groot mogelijk zal
zijn, hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Wil je mee? Heb je binnen je familie of kennissenkring
ervaring wat Multiple Sclerose met een mens kan doen
of zoek je gewoon 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 6 juni 2022. Echt een belevenis om
nooit meer te vergeten.
Er zijn ontzettend veel inzamelingsacties voor goede doelen, veel mensen zullen dan
ook zeggen, daar heb je ze weer. Dat snappen wij zeer goed maar we zetten deze
gedachten toch maar opzij, in onze naaste omgeving maken wij mee wat MS met
mensen doet en dat is verschrikkelijk.
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,
blankenham65@gmail.com Telefoon 06-13761777

Beleid vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham m.b.t.
coronamaatregelen
25 september 2021 Bestuursbesluit
Op basis van de afwegingen die hieronder verwoord zijn, heeft het bestuur van
Dorpsbelang Blankenham - in overleg met de beheerder van het dorpshuis en
goedgekeurd door de ledenvergadering van 24 september jl. - unaniem besloten
per 25 september tot de volgende maatregelen over te gaan: 1. Wij gaan geen
permanente toegangscontrole bij de deur houden; 2. De bar wordt opgedeeld,
waarbij één zijde bestemd is voor afhalen van drankjes, etc. Mensen mogen
daar niet blijven staan praten. Daarbij wordt een verplichte looprichting gemaakt
en er wordt gevraagd 1,5 meter afstand te houden; 3. Bij activiteiten in de zalen is
er bediening en worden drankjes daar bezorgd. Mensen wordt gevraagd niet naar
de bar te gaan om daar zelf iets op te gaan halen; 4. De verenigingen dienen in
overleg met hun leden zelf te bepalen hoe zij verder omgaan met de coronamaatregelen. Dat hangt ook sterk van hun activiteiten af. Deze maatregelen gelden
totdat de overheid haar beleid aanpast of totdat wij door handhavers worden
gedwongen de maatregelen aan te passen. Wij vertrouwen erop zo een afgewogen
actieplan te hebben opgesteld.
Wij staan als bestuur volledig achter het doel van de overheid om ons weer de
vrijheid terug te geven om samen te sporten, te ontspannen, creatieve dingen te
doen, etc. Dat daar voor de komende maanden nog enige voorwaarden aan
verbonden zijn om de risico’s te beperken dat de ziekenhuizen weer vol komen te
liggen begrijpen we. Sterker nog: het is onze vurige wens dat er helemaal niemand
van ons ernstig ziek wordt. We moeten ons echter ook realiseren dat absolute
zekerheid niet bestaat! Ook als je gevaccineerd bent heb je nog een kans om ziek
te worden of om corona over te dragen. Daarbij heb je als individu ook een sterke
eigen verantwoordelijkheid. Heb je corona achtige klachten, kom dan niet naar het
dorpshuis! Wij worstelen met de vertaling van het nieuwe overheidsbeleid naar
praktische maatregelen in ons Dorpshuis met haar vele functies. Natuurlijk willen
we het overheidsbeleid uitvoeren. In ieder geval willen we op z’n minst handelen
naar de geest daarvan! Dit geldt trouwens voor veel dorpshuizen en
sportverenigingen met kantines. De gemeente weet ook nog niet precies hoe
hiermee om te gaan. We willen echter ook voorkomen dat er tweespalt in ons dorp
ontstaat. Enerzijds willen we mensen die om welke reden dan ook zich niet hebben
laten vaccineren niet uitsluiten van onze verenigingsactiviteiten. Anderzijds moeten
de meer kwetsbare inwoners zich ook veilig genoeg voelen om te komen.
Ons Dorpshuis heeft meerdere functies waarbij sommige vrijgesteld zijn van
toegangscontrole en er voor andere een coronapas nodig is. Dat maakt een
eenduidig beleid met permanente controle aan deur eigenlijk onmogelijk. Een laatste
overweging bij onze keuze voor de te nemen maatregelen is dat in ons dorp geldt
‘Ons kent ons’ . De meeste mensen weten van elkaar wie er wel of wie er niet
gevaccineerd is, en kunnen daar dus rekening mee houden.

Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham organiseert op zaterdag 13
november een veiling in het dorpshuis, waarbij de opbrengst ten goede komt aan
het dorp. Het gekozen doel dit jaar is de inrichting van een nieuw terras bij de
Skulpe.

Dorpsbelang nodigt u uit voor de veiling op
Zaterdag 13 november 2021

Met na afloop een spectaculaire verloting.
Bezichtiging kavels vanaf 19:30 uur
Aanvang veiling 20:00 uur

Onder leiding van veilingmeester

Ronnie van Benthem
veilen wij weer diverse kavels.
Wat kunt u verwachten?
✓ Diensten (bv. Grasmaaien, ramen lappen, enz.);
✓ Producten (bv. Appeltaart, konijnenhok, enz.);
✓ Zaalnamen, verbind je naam voor 3 jaar aan 1 van de zalen van het dorpshuis;
✓ Jou naam op een kruk aan de bar!;
Locatie:

Dorpshuis “De Skulpe” Blankenham
Mis het niet!!!!

Alle leden/verenigingen en inwoners kunnen kavels aanbieden.
U kunt uw kavel inleveren in het dorpshuis.
dorpsbelangblankenham@gmail.com

Vereniging Dorpshuis en
Dorpsbelang Blankenham

Kavelnummer
___________
(in te vullen door veilingmeester)

Inschrijfformulier
Ondergetekende kan de kavel zelf *wel/niet op vrijdag 12 november in het dorpshuis brengen
tussen 15:00 – 17:00 (doorhalen wat niet van toepassing is).
In overleg kan uw kavel eventueel ook gehaald worden.

Ik bied aan: ___________________________________
Naam: _________________________________
Adres: _________________________________
PC+W.pl:
_________________________________
Tel.:
_________________________________

Het doorbellen van kavels kan tot en met woensdag 10 november 17:00
uur bij onderstaande contactpersonen.
Eventuele bederfelijke waar kan op zaterdag 13 november van 15:00 tot
17:00 uur gebracht worden in het dorpshuis.

Hendrik Donker
Blokzijlerdijk 10
8373 EK Blankenham
06-10378957

Corry Neeleman
Hammerdijk 4
8373 ED Blankenham
06-13470711

Ans de Leeuw
‘t Strand 8
8373 EP Blankenham
06-22797676

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 december 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 30 oktober

