Beste dorpsbewoners, het wel en wee inBlankenham.

december 2021

Hallo!
Wij hebben recent de pastorie in Blankenham gekocht.
“Wij” dat zijn: Josephine en Laurens Kelterman, Maurits (bijna 15), Filip (12),
Milou (10) en Reinout (6).
Josephine volgt momenteel een PABO-opleiding en is daarnaast heel actief bij de
organisatie van hockey en cricket. Laurens is notaris in Amsterdam. De oudste
twee jongens gaan naar de middelbare school, Milou gaat daar volgend jaar
naartoe en Reinout zit in groep 3. Ze hebben allerlei favoriete bezigheden, zoals
hockey, tennis en cricket (die laatste sport is bij hen allen favoriet!), dieren
knuffelen, hutten bouwen, gamen, enz....
We wonen in Haarlem en gaan dat voorlopig combineren met de weekenden,
vakanties en door de week wat dagen in Blankenham.
We stuitten op de pastorie toen we op zoek waren naar een plekje waar we wat
rust kunnen vinden, waar we ons heerlijk kunnen ontspannen. Bij de eerste
bezichtiging (door Gert en Corry zelf!) werden we al meteen verliefd op het huis. En
op het dorp. Lekker overzichtelijk, maar zo actief en wat een aardige mensen! Ons
eerste weekend mochten we meteen in De Skulpe aanschuiven bij een etentje met
de mensen uit het dorp. Hartstikke lekker gegeten en al flink wat dorpsgenoten
ontmoet. Daarnaast hebben we op onze wandeltochten ook al bij een paar huizen
aangebeld en aardige mensen gesproken en veel gehoord over de rijke historie van
dit dorp. We zien ernaar uit veel in Blankenham te verblijven en ook al zijn we er
niet altijd, tóch onderdeel van het dorp te worden!
Als we er zijn, ben je van harte welkom voor een kop koffie en een stukje Blokzijler
Brok, een -voor ons nieuwe- lekkernij!

Puzzelrit 30 oktober 2021
Puzzelrit Oranjevereniging Blankenham
Op zaterdag 30 oktober was het weer zo ver: de (bijna) jaarlijkse puzzelrit georganiseerd door de
Oranjevereniging Blankenham.
De organisatie had dit jaar een mooie tocht in de ruime omgeving uitgezet met onderweg diverse
vragen en zelfs een opdracht onderweg.
Bij aanvang meldden zich maar liefst 14 teams aan, variërend van 2 tot 4 personen per auto.
De route bestond uit een lijst aan ‘punten’ met daarbij behorende vragen en tussen de punten het
aantal kilometers die gereden moest worden om het volgende punt te bereiken. Zo wist je of je
enigszins goed zat met de route.
De route voerde van Blankenham, Kuinre, Schoterzijl, Langelille, Munnekeburen, Oldelamer,
Nijelamer, Nijeholtwolde, Oldeholtwolde, Ter Idzard, Oldeholtpade, De Hoeve, Steggerda, De
Blesse, Blesdijke, Oldemarkt en Ossenzijl weer terug naar De Skulpe.
Iedere groep kreeg de benodigde papieren mee en mocht, met een paar minuten verschil,
vertrekken. Iedereen moest voor half 5 binnen zijn, anders kreeg je ‘strafpunten’.
Voor diegenen die net voor 14.00 uur vertrokken, was dat net te halen…als je niet fout zou rijden
tenminste…
Onderweg was er één moment om even uit te stappen en actief te zijn: touwtjes springen…wie
kon het snelst een aantal keer springen…
Gelukkig was iedereen zo goed als op tijd binnen en werd de puzzelrit uitgebreid besproken bij
het genot van een drankje.
Zodra de organisatie alle formulieren terug had gekregen, werd de uitslag uitgerekend en bekend
gemaakt. En deze was als volgt:

Het was een leuke tocht, zo kom je nog eens ergens 😉 en zeker voor herhaling vatbaar!!
Hartelijk dank aan de Oranjevereniging Blankenham!

nr
3
7
10
12
14
8
1
5
4
11
6
9
13
2

Team naam
Wij zijn niet zo creatief
Aldi
Wallinga Knoppers Hakvoort
Ik weet niet
Kramer / Wierstra
Donker Wouters
Mulder Wierstra
Grobbe Hennen
Mulders
De Dijken
Grobbe Hanen
Team Zonder naam
Spookjes
Oosten

goed
19
19
19
19
16
16
16
15
15
15
14
13
8
16

springen
4,82
5,93
7,97
20,17
8,83
9,84
9,96
8,12
9,96
20,21
9,57
8,20
8,88
geen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gezellige samenkomst van Ouderen Welzijn Kuinre Blankenham.

Een gezellig samenzijn
5 november.
De opkomst was 55
personen waarvan 3
Blankenhammers.
Het buffet was weer
fantastisch, een
compliment voor de
kok.
In oktober was het een Mexicaans buffet heel bijzonder.
De broodtafel met Kerst (22-12) hebben we afgelast. Onder voorbehoud,
nieuwjaarsreceptie 7 januari, stamppot eten 18 februari en reisje is
afwachten

Crea Café 6-11-2021

De resultaten

Persbericht
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.
Het duurt maximaal een uur. De datum van deze online OV-informatiebijeenkomsten zijn 23 en
24 november 2021 van 13.30-14.30 uur.
In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een OV-chipkaart kunt
aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer.
OV-ambassadeurs 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 ov-ambassadeur@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 OV-ambassadeur
voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding.
U kunt gratis deelnemen.
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

Beste lezer,
In de loop van november verschijnt de eerste editie van de nieuwe weekkrant De Kop, krant van
Steenwijkerland.
Voor deze krant van uitgever Brugmedia uit Kampen mag ik de eindredactie verzorgen. Mocht je
nieuws hebben voor de krant, website en/of facebooksite, dan hoor ik dat graag. De Kop verschijnt
huis-aan-huis in de hele gemeente Steenwijkerland en ook in Nijensleek, Frederiksoord en
Vledder.
Vanaf dinsdag 30 november verschijnt in Steenwijkerland en een deel van Westerveld (Vledder,
Nijensleek en Frederiksoord) een nieuwe gratis huis-aan-huis weekkrant. Deze krant heet De Kop,
Krant van Steenwijkerland. De uitgever hiervan is Brug Media uit Kampen. Nu al zijn we online
actief, zie: www.dekopvan.nl. Ook zijn we op Twitter, Facebook en Instagram te vinden.
Als u kopij of een persbericht hebt voor de papieren krant en/of de site, dan ontvang ik die graag
via mailadres: redactiedekop@brugmedia.nl. Een rechtsvrije foto erbij is mooi!

Bellen en appen kan via: 06-22534198
Met vriendelijke groet, Hilda Knol,
Eindredacteur.

Waar is de tijd gebleven? Bewoners van Kerkbuurt Noord 1998.
Heeft u ook een leuke foto van jaren geleden die geplaatst kan worden?

Bedankt
Wij willen graag iedereen, die ons een fijne tijd in onze nieuwe woning in Haren (Gr)
heeft toegewenst heel hartelijk bedanken.
Partir c’est mourir un peu, maar ik kan jullie melden, dat we het toch geweldig naar
onze zin hebben hier.
Aan de leus “Er gaat niets boven Groningen” moeten we nog even wennen, maar
dat gevoel zal zeker komen met de kinderen en hun nazaten zo dicht in de buurt!
Een hartelijke groet,
Corrie & Gert Appelo

Een oud Blankenhammer heeft ons verlaten
Jan van der Kamp 1926-2021
Vroeger een goede voetballer in Blankenham.
Daarna heeft hij met veel plezier en enthousiasme gespeeld
in onze Muziekvereniging ,,Opnieuw Verenigd’’
We wensen de familie veel sterkte toe.

Onze oudste boer Tinus Kruithof 89 jaar heeft zijn laatste Dikbillen verkocht
half oktober, toch denkt hij er weer over om er een paar te gaan kopen want hij mist ze wel?
De beheerster van ons dorpshuis Maria Keuter heeft ons verlaten per 15 november 2021.
Wij willen haar vooral bedanken voor haar inzet tijdens de lockdown in het begin van het jaar voor
de afhaalmaaltijden in het weekend.
Jo Donker is 8 november weer opgenomen in het ziekenhuis wij wensen hem van harte
beterschap.Gelukkig is hij weer op zijn oude stekkie in Blankenham.
Helaas 7 december weer opgenomen met erge benauwdheid, wij wensen hem sterkte.
Wilt u hem een kaartje sturen: Ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44 kmr 16 afd 3B, 8441 PW
Heerenveen.

Een groot bord in de tuin “TE KOOP” Kerkbuurt 10 de familie Mulch gaat
ons dorpje verlaten.
Deze piet had hoge nood!!
19 november
Deze
twee damens
zwemmen elke dag
een rondje kolk.
Zijn vast geen
Blankenhammers!

Blankenham had drie weken langer zomertijd van 30 oktober tot 16 november. Wat was het zwart
in Blankenham. Na vele telefoontjes naar de gemeente kwamen ze er achter dat Liander de
boosdoener was. Gelukkig zijn we nu weer verlicht.

Dienst van 7 november in Blankenham
Zondag 7 november was een bijzondere kerkdienst
in Blankenham, met als voorganger ds. J.J. Vonk uit
Blokzijl. In deze dienst is de heilige doop bediend aan
Maud Rijnie Donker, dochter van Hendrik Donker
en Aukje Brouwer. Maud heeft de dooptekst
Filippenzen 4: 5a mee gekregen:
“Laat iedereen jou kennen als
een vriendelijk mens”.

In deze dienst werd mw. A.G. Brouwer bevestigd
in het ambt van diaken. Zij neemt binnen de kerk
van Blankenham de taak als scriba op zich.

LITURGISCHE TAFEL MET BLOEMSTUKKEN
Bij de doop en bevestigingsdienst van zondag 7 november
in de kerk te Blankenham is er een
prachtig bloemstuk gemaakt door Rijnie Donker.
In het bloemstuk zitten alle elementen die in de
dienst zaten naar voren.

et geheel is een driehoekschikking -de drieenige God- vanaf de
hoogste lelies tot het eind van de tafel.
In het geheel is een doopstuk en een diaken gedeelte
De Drieenige God word uitgebeeld in 3 kleuren: wit, groen en rood
Kleur: wit = geloof oftewel feest en zuiverheid waar de witte lelies
en de witte rozen voor staan.
Kleur: groen = hoop uitgebeeld in klimop die ook trouw
symboliseert.
Kleur : rood=liefde, de rode rozen, in het diaken gedeelte.
Het doop stuk is op een bel (op zijn kop) gemaakt waar water in zit.
Bel of klok verwijst naar geroepen worden.
Onder het doopstuk is ook water uitgebeeld met blauw - witte stof.

In de Bijbeltekst Markus 6:6-13 wordt gesproken over de 12
apostelen, die 2 aan 2 worden uitgezonden met alleen een
staf aan de hand.
De 12 apostelen zijn de 12 rode rozen met een stok als staf.
De 12 rozen staan in 4 verschillende ondergronden, mos,
klei, dennennaalden en bloemdelen.
Oftewel de 4 windstreken, die verbeelden de verschillende
situaties die men kan tegen komen.

De apostelen gingen heen en zalfden de mensen met olie, wat in een
kruik zat.
In de kruik zit notenboomblad, uit noten wordt olie gehaald.
Notenblad is geveerd blad en bestaat uit 7 bladjes wat Heilige Geest
uitbeeld.
7 het getal van de schepping.
Ook onder het rode rozenstuk zit laurier waar ook olie van kan komen,
waar de kruik mee gevuld kan worden.

Kerkdiensten Blankenham
De diensten beginnen om 9.30 uur
5 december
12 december
19 december
25 december
26 december

Ds. W. Kok
geen dienst
Dhr. S.J. Bakker
Mw. B. Groen Kerstfeest
geen dienst

2 januari
9 januari
16 januari
23 januari
30 januari

Mw. B. Posthumus
geen dienst
Mw. J.K. Lalkens
geen dienst
Ds. C.P. Meijer Heilig Avondmaal

Zondagsschool 24 december - Kerstfeest in de kerk
19.00 uur
16 januari
- Lazarus
30 januari
- Laat de kinderen bij mij komen
We beginnen in de kerk en gaan dan naar het dorpshuis. Daar hebben we ons eigen
verhaal met een kleurplaat. De zondagen dat er geen kerk is hebben we wel
zondagsschool in overleg met de ouders. We beginnen om 9.30 uur
De zondagsschool is voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, dus kom allemaal !

Willy van Unen

21 november 2021 Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Laatste zondag kerkelijk jaar 21 november 2021.
Deze zondag gedenken wij de overleden van dit jaar.
Dat zijn : Mw. Eppie Kruithof – Kleene
Geboren 6 juni 1936 – Overleden 12 november 2020
Dhr. Jan van der Kamp
Geboren 1 augustus 1926 – Overleden 24 oktober 2021
De familie stak een kaars aan, op de tafel, door Rijnie Donker gemaakt.
Daarna kon iedereen een kaarsje aansteken voor iemand die je mist.
Zo weten wij ons verbonden, met elkaar en met hen die ons zijn voorgegaan,
Het is goed bemoedigd, om dat in Gods handen te leggen, en met elkaar te delen

Ik breng je een lichtje
en kracht
Zodat je weet
er wordt aan je gedacht.

Vis club ‘De Oude Kolken’ Blankenham
Vis club ‘De Oude Kolken’ is op 5 juni 1962 opgericht
Wedstrijdseizoen 2021
Helaas is er dit jaar weinig terecht gekomen van de wedstrijden van onze
hengelsportvereniging.
Eind vorig jaar hebben we het nieuw wedstrijdprogramma van 2021 gemaakt in de hoop dat we weer een
normaal seizoen konden houden.
Helaas ook dit jaar gooide de Corona roet in het eten voor de witviswedstrijden.
We hebben helaas alle wedstrijden moeten schrappen.
Het snoekseizoen daarin tegen startte veelbelovend. Na ruim een jaar konden we weer een normale
wedstrijd houden. Helaas was er niet veel animo en waren er slechts 4 a 5 vissers per wedstrijd.
De eerste wedstrijd is er door D. Ram 1 snoek gevangen van 69cm, die hiermee eerste is geworden.

Onze oudste boer Tinus Kruithof in Blankenham wenst iedereen
fijne feestdagen en een gezond 2022.

Adrie van Seijen
Voor de laatste keer na 51 jaar zal Adrie van Seijen de
vlag uithangen in de toren van de kerk in
Blankenham voor de verjaardag van Prinses Amalia.
Wie zal dit de volgende keer doen, je moet geen
hoogte vrees hebben.
Bedankt Adrie voor al die jaren.
Dit verdient een bloemetje?

Uitslagen Zomerbridge 2021
Tijdens de zomerbridge zijn er 12 speelavonden geweest, om een representatief beeld te geven
zijn alleen degene vermeld die minimaal 8 van die 12 speelavonden mee hebben gedaan,
hieronder staan de gemiddelden van de beste 8 van de gespeelde avonden.
Klaas-Jan Westenbrink
Steven van Dongen
Betje Zandbergen
Simo Jongsma
Minke Stoter
Mirthe Wielenga
Mark Zandbergen
Leo Neeleman
Marten Donker
Corry Neeleman
Jo Donker

62,97 %
59,38 %
57,58 %
54,22 %
53,11 %
52,34 %
51,56 %
49,53 %
49,29 %
48,13 %
46,25 %

Tussenstanden Bridge Seizoen 2021 – 2022
Minke Stoter
Dimar Stoter
Ineke Kikstra
Klaas-Jan Westenbrink
Betje Zandbergen
Steven van Dongen
Simo Jongsma
Marten Donker
Corry Neeleman
Leo Neeleman
Jannie Lok
Mark Zandbergen
Mahamani ten Have
Mirthe Wielenga

56,25 %
56,25 %
52,50 %
52,29 %
51,43 %
51,07 %
50,25 %
48,57 %
48,44 %
48,44 %
45,63 %
45,31 %
43,75 %
42,92 %

Fijne feestdagen!!

Zaterdagavond 27 november was het weer tijd om een gezellige pot klaverjassen te gaan
spelen. Er was een mooi opkomst van 12 mensen, waarmee we 3 tafels konden vullen.
Het zou een avondje ontspanning moeten zijn, maar her en der was de spanning om te
snijden! Men ging er vol voor om met de hoofdprijs naar huis te kunnen keren.
De onderlinge strijd bij de familie Snippe is gewonnen door moeders Snippe en Corné moest
het onderspit delven door de ranglijst te sluiten en de poedelprijs mee te nemen naar de
Kuinre.
De top 3 kon met een gerust hart terug huiswaarts keren met een doos speculaas
oranjekoek, verzorgd door ons eigen Blankenhamse Leontine; Ans de Leeuw!
Onder het strenge toeziend oog van de wedstrijdleiding; Johan de Leeuw, is de stand na 3
rondes als volgt:
Mirthe Wielenga

5033

Koos Langelaan

4917

Aukje Brouwer

4890

Mark Zandbergen

4817

Johan de Leeuw

4803

Sandy Willig

4782

Michiel van Ommen

4644

Korma Snippe

4502

Hendrik Donker

4422

Ans de Leeuw

4413

Mathé Snippe

4209

Corné Snippe

4204

Vol verwachting klopt ons hart!
Zomaar had bericht van Sinterklaas gehad dat hij op
zaterdagmiddag 27 november, dorpshuis de Skulpe
aan zou doen. Zomaar is druk bezig geweest om de
zaal zo mooi mogelijk te versieren en een zeer luxe
stoel te plaatsen voor de goed heilig man.
Om 15.00 was de zaal goed gevuld met 20 kinderen
en hun ouders, vol verwachting van de komst van de
goede man.
Presentatrices Hennie en Wendy
kwamen met het
goede idee, om onder leiding van
muziekvereniging
‘opnieuw verenigd’ een aantal Sinterklaas
liedjes ten gehore te brengen, dan zou de
Sint toch wel snel moeten komen?
En ja wel hoor! Daar waren de rommelpiet
en de vergeetpiet. Maar nog geen
Sinterklaas!
De vergeetpiet was vergeten achterom te kijken en
op de Sint te letten! Dus de pieten zoeken in het hele
dorpshuis waar de Sint toch kon zijn.

Krijgt Wendy telefoon van Hendrik, dat hij in Blokzijl de Sint tegenkwam en hem de weg naar
Blankenham vroeg.
Hendrik (die Sinterklaas toch nog best wel heel spannend vindt (lees; bang voor de roe!)), wilde dit
varkentje wel wassen, door de Sint naar de plek van bestemming te brengen.
\
Dus, volle vaart over de dijk met de bakfiets om zo toch het feest van het jaar te kunnen redden.

Toen de Sint
binnen was
kon het
pakjesfestijn
dan toch
eindelijk
beginnen.

Sinterklaas nodigde alle kinderen uit om even bij hem te komen. De kinderen mochten de Sint
een box geven en een praatje met hem maken.
Sinterklaas geniet van de muziek die voor hem gespeeld wordt.

Alle kinderen zingen uit volle borst mee!
De kinderen hadden heel goed hun best
gedaan om er fantastisch uit te zien!

Alex had zelfs zijn pietenpak
aangetrokken.

De pieten hadden hun zakken goed gevuld met pepernoten en
snoepgoed, de kinderen kregen de handen goed gevuld!

Alle kinderen waren dit jaar lief geweest en kregen een cadeautje
van de Sint.
Ook mochten de kinderen die avond hun schoen nog zetten!

Zomaar, ontzettend bedankt voor de fijne middag!

Wisseling beheer De Skulpe.
Nadat Maria media oktober haar contract per eind van 2021 had opgezegd, heeft zij begin
november aangegeven al op 15 november te willen stoppen. Wij hebben als bestuur besloten dit
verzoek in te willigen. Wij bedanken Maria voor het inzet voor ons dorpshuis en wensen haar veel
succes met haar andere activiteiten!
Gelukkig hebben wij alweer een nieuwe beheerder!
Op 13 november j.l. hebben we een contract met Jurgen Koster getekend.
Hij is sinds 2018 al beheerder van de Botter in Kuinre, dus velen van jullie zullen hem wel kennen.
Hij gaat vanaf 1 januari a.s. het beheer van beide locaties combineren, waarbij wij goede
afspraken hebben gemaakt over de verdeling van zijn aandacht.
Jurgen stelt zichzelf, samen met zijn partner Nicolette, uitgebreid voor verderop in deze
nieuwsbrief!
Tot het eind van het jaar zal de Skulpe draaien op vrijwilligers, wat tot nu toe heel goed is
verlopen. Helaas zorgen de Corona-maatregelen er voor dat er niet veel meer door kan gaan.
Hopelijk zal dit in het nieuwe jaar Jurgen en Nicolette niet beletten om met plezier De Skulpe te
beheren. Wij zijn blij met hun komst!~
Bestuur Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham.

Even voorstellen: nieuwe beheerders De Skulpe.
Wij zijn Jurgen en Nicolette en momenteel het
beheerdersstel van De botter in Kuinre.
Nicolette is ook parttime vrachtwagenchauffeur en rijdt
regelmatig door Nederland of het buitenland met
(zee)containers.
Wij zijn 10 jaar bij elkaar en hebben elkaar in Groningen
leren kennen. Na een verblijf van 5 jaar op Bonaire, waar
wij ook een horecaonderneming (duikschool, verhuur van
studio’s en bar/restaurant) hadden, zijn we teruggekomen
naar Nederland en in Kuinre terecht gekomen. De eerste 2
jaar werkte Jurgen als zelfstandig kok in de Kleine Burcht in
Kuinre en later in 2018 als de nieuwe beheerder van de Botter, samen met Nicolette
Jurgen werkt ook nog als kok bij grote evenementen in de regio, samen met Eigenwijze,
Emiels Partyverhuur of Slagerij Mulder. Eten en koken is dan ook echt een passie van Jurgen.
Jurgen heeft uit een andere relatie 2 kinderen die al buiten de deur wonen en samen hebben
wij nog een aantal huisdieren.
Wij wonen momenteel in Kuinre, vlak naast het dorpshuis. Een aantal van onze hobby’s zijn:
paardrijden, varen, duiken en specifiek voor Jurgen koken natuurlijk.
Vanaf 1 januari worden wij ook de beheerders van de Skulpe en zullen
dan proberen met iedereen kennis te maken en te kijken of wij er
samen een succes van kunnen maken. Momenteel is het even wat
lastiger .i.v.m. de nieuwe corona-maatregelen, maar zodra die weer
wat versoepeld worden, gaan wij kijken of er wat ideeën uitgewerkt
kunnen worden voor De Skulpe. Denk hierbij aan een Aanschuifavond,
BBQ-middag of avond, eventueel een workshop, etc. Wij hebben er in
elk geval heel veel zin in en kijken ernaar uit om te beginnen. Wil
iemand al voor 1 januari kennis met ons maken: kom gerust eens
naar De Botter in Kuinre!

11 december a.s zaterdag 14 00 uur wordt de kerstboom
geplaatst in het dorp
Wie wil er mee helpen optuigen??

Zou niet de wereld beter zijn,
als iedereen die ik ontmoet, zeggen zou:
ik weet iets goeds van jou,
en dan spontaan iets goeds zou doen…
Zou ’t niet fantastisch heerlijk zijn,
als elke handdruk zeggen zou
– van harte en oprecht gemeend-:
ik weet iets goeds van jou..
Zou het leven niet mooier zijn,
als men ’t goede steeds prijzen zou.
Want werkelijk: bij al het kwaad
is er zoveel goeds in mij en jou…
Zou ’t niet een fijne houding zijn,
als iedereen zo denken zou:
jij weet een beetje goed van mij,
en ik, ik weet iets goeds van jou…!

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022

Ineke Kikstra

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 februari 2022.
I.kikstra@ziggo.nl
m.klijnstra@gmx.net

Let op: oud papier ophalen 18 december

Fijne feestdagen redactie Dijkkrant.

