
 
 

 

               Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.  

                                                                                                    
                                                                                                      

februari  2022                                                                                                                                                    
                    
 
 
 
 

 
Beste Blankenhammigers, 

  
Allereerst wensen wij u een gezond en gelukkig 2022! 

Uiteraard hopen wij, net als u, dat er in 2022 weer meer mogelijk zal zijn, de verenigingen weer 
op kunnen starten en de sociale contacten in het dorp weer aangehaald kunnen worden. 

Samen dingen doen maakt en houdt ons dorp levendig! 
  

Zoals bekend heeft de Skulpe vanaf 1 januari nieuwe beheerders, namelijk Jurgen en Nicolette. 
Zij hebben zich al uitgebreid voorgesteld in de Dijkkrant van december. 

De eerste week van januari hebben wij een aantal zaken aan hen overgedragen en samen 
doorgesproken. 

Zij zijn super enthousiast om aan de slag te gaan...maar gaan eerst een weekje van een vakantie 
genieten. 

Zodra zij terug zijn en vooral als er dan bekend is wat de nieuwe maatregelen zullen zijn, gaan zij 
hun ideeën uitwerken en waar mogelijk uitvoeren. 

Natuurlijk zullen deze plannen bekend worden gemaakt, houd dus de dorpsapp in de gaten! 
  

  
 

Verder zit het bestuur van Dorpsbelang niet stil, ondanks dat er niet vergaderd mag worden. 
Er is veel telefonisch en mail contact en ieder bestuurslid gaat verder met zijn/haar taken. 

Zo is er contact met de gemeente over zaken als strooizout, de infrastructuur rond de Skulpe, de 
nieuwe gebiedscoördinator, etc. 

Ook gaan we met de gemeente in gesprek om ons ook dit jaar weer financieel te ondersteunen 
vanwege het verwachte verlies over 2021 t.g.v. de diverse corona-maatregelen. 

 
 



 
Eén dezer dagen zal ook bij de leden van Dorpsbelang de contributie voor 2021 worden 

afgeschreven. 
Bent u nog geen lid, maar wilt dit wel worden om zo uw dorp te steunen, mail dan 

naar dorpsbelangblankenham@gmail.com. Dan komt één van onze bestuursleden bij u langs! 
Ook komt er in januari een nieuw verenigingsboekje uit, deze krijgt u uiteraard in uw brievenbus! 

  
Indien u vragen heeft of ideeën waarbij Dorpsbelang u kan helpen, schroom dan niet om contact 

op te nemen met één van de bestuursleden! 
  

Het bestuur Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham. 
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                                ,,Onze Boeren’’ 
 

   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is wel voor herhaling 

vatbaar. 

 

BEDANKT 
 
Een bonte stoet verlichte trekkers vertrok woensdagavond vanuit Vollenhove voor een twee uur 
durende tocht langs zorginstellingen door de Kop van Overijssel. De in hun voortbestaan 
bedreigde boeren willen het jaar positief afsluiten en tegelijk hun strijdbaarheid blijven tonen onder 
het mom: boeren in de Kop van Overijssel doen het licht niet uit. 

 



 

                             Zondagsschool ’t Meibloempje Blankenham.

De kinderen van de zondagsschool hadden sterren gemaakt              
waarmee de kerk versierd werd.  

Helaas kon er door de corona maatregelingen weer geen musical 

opgevoerd worden. In navolging van de vorige kerst, toen we met 

strijkkralen aan de slag gingen, hebben we nu kerstballen gemaakt 

en uitgedeeld. We hopen toch volgend jaar weer kerst in de kerk 

te kunnen hebben! 

      

              

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende tijd gaan we weer mooie verhalen vertellen over het leven van Jezus en wat Hij 

ons willen leren. Zo kunnen we ontdekken dat de bijbel ons leert in liefde met elkaar te 

leven. Dit is wat we gaan vertellen: 

13 februari     -     Bartimeüs 

                            27 februari     -     De knecht van de hoofdman 

          13 maart         -     Martha en Maria 

       27 maart         -     De minste zijn 

We beginnen in de kerk en gaan dan naar het dorpshuis, waar we na het 

verhaal en de kleurplaat ook vaak nog een spel doen. In de tussen 

liggende weken is er in overleg met de ouders ook zondagsschool steeds 

om half tien.  De zondagsschool is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, 

dus kom allemaal en doe gezellig mee!   

  Willy van Unen. 

                                                                                        Martha en Maria.        



 Kerkdiensten Blankenham     
                
De diensten beginnen om 9.30 uur 
 6 februari        geen dienst 
13 februari        Mevr. B. Posthumus 
20 februari       Geen dienst 
27 februari        Ds. F. Westerman 
 
   6 maart          Geen dienst 
  13 maart         Ds. C. P. Meijer 
  20 maart         geen dienst 
  27 maart         Mevr. B. Posthumus 

      

23 januari kregen we bericht dat onze 

Zwaan Donker is overleden. 

Zij heeft veel betekent voor ons dorp.  

Was erg betrokken en zette zich 

overal voor 100% in. 

Sind een paar jaar woonde  

zij in de “Clarenberg” te Vollenhove 

maar bleef met alles op de hoogte van haar geboorteplaats 

Blankenham. 

Bedankt Zwaantje. 

29 januari 2022 is    

Yuna geboren

zusje van Bohdi. 

Erwin Heijmans en 

Piet Rotteveel 

Blokzijlerdijk 3 

Blankenham. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Van harte gefeliciteerd. 



        
 

          

     
 
 

 
 

 
 
         Bovenste rij: 
Jan v/d Kamp, Jan 
de Lange, Jan Ziel, 
Klaas Wicherson. 
 
       Middelste rij: 
Geert Petersen, Piet 
Sterk, Lammert Buis, 
Albert van Veen. 
 
         Onderste Rij: 
Sake Oosten, Henk 
Donker, Meine 
Roelof van Voetberg. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                      

 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 

              Onze muziekvereniging ,,Opnieuw Verenigd’ van de vorige eeuw.. 

                               
 



 Wat was dit een mooie tijd!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        EEN JANUARI 2022. 
                        De nieuwjaarsduik traditie in ere gehouden door 

MATHIJS EGBERT RANDY EN JORNI. 

En Hendrik voor de startknal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Johan de Leeuw heeft  in het ziekehuis gelegen 

gelukkig is hij weer op zijn stekkie. 

 

 

 

 

Meinaart en Karin Hakvoort zijn  7 januari verblijd met de geboorte van hun zoon Jasper.  

                                                    Van harte gefeliciteerd.  

 
 

 

 

Wie zijn deze 

Deze dames 

toch? 

Vele middagen 

zwemmen zij 

hierin onze kolk. 

Dit was 20 

januari 

s’middags. 

zwemment met  

handschoenen. 

 aan !! 

WAAR IS ONS BORD GEBLEVEN? 

  

 

                                               

      

                                                 

    

 

 

Een aanwinst voor Blankenham.                                                                    

 

 



 

 

 

 

 

Onze oudste boer Tinus Kruit hof wilde wilde nog graag weer een  

van zijn dikbillen terug.                                                                       

Een goede gever heeft daar voorgezorgd hij kan er van genieten 

geen voer,alleen wat stroom. 

 

 



 

 Wie had dit ooit gedacht; een schoonheidssalon in Blankenham !! 

                      Wij wensen je heel veel succes Janny. 

 



 



   Beste Blankenhammigers, 
 

1 Januari j.l. zijn wij als beheerder begonnen in De Skulpe…echter wegens de 
corona-maatregelen konden wij nog niet veel beginnen. 

Maar met de versoepelingen van deze week is er weer veel mogelijk. 
En onze ideeën/plannen willen wij graag alvast met u delen. 

Als eerste gaan wij vanaf zondag 30 januari a.s. weer open voor afhalen.  
Vanaf 5 uur tot half 8 bent u van harte welkom om snacks en kleine maaltijden bij ons af te halen. 
De snackkaart ziet u hierbij…dit is de basiskaart en bijzondere snacks zullen wij via de dorpsapp 

doorgeven. 
Wilt u iets bestellen, dan kan dat via het telefoonnummer van De Skulpe: 0527-202851. 

In eerste instantie is het afhalen alleen nog op zondag, maar hopelijk kan/zal dit snel uitgebreid 
worden. Natuurlijk zullen we dat ook op de dorpsapp zetten. 

Verder hebben wij het plan om, net als in Kuinre, gezellige aanschuifavonden te organiseren. 
Eén keer per maand, op de 2e zaterdag van de maand, kunt u bij ons komen eten.  

Elke avond heeft zijn eigen ‘thema’ qua eten en dat zal zeer verschillend zijn.  
Het eten kost een vast bedrag op deze avond en de drank is voor eigen rekening. 

Omdat de komende tijd het extra druk is om aan de nieuwe situatie (twee buurthuizen) te wennen 
en ons goed in te werken, zullen de aanschuifavonden pas starten in maart 2022, 

te beginnen op 12 maart. Houd de dorpsapp in de gaten voor die 1e avond! 
Bent u op zoek naar een catering aan huis voor een feest, jubileum of iets anders; dan kunt u ook 

bij ons terecht. U kunt catering bestellen van Tapas, tot stamppot of iets oosters.  
U geeft aan wat u wenst en wij zullen proberen uw wensen zo dicht mogelijk te benaderen! 

Ook staat het in onze planning om gezellige activiteiten te organiseren of een ieder de kans te 
geven om iets in de Skulpe te organiseren met onze hulp. 

 Hebt u dus ideeën, schroom niet en kom langs of bel. Samen maken we er iets gezelligs van 
voor het hele dorp. 

Graag willen wij nog een leuke kennismakingsbijeenkomst plannen, dat zit in het vat en komt er, 
hopelijk snel, uit. Wat, wanneer en hoe we dit gaan vormgeven hoort u nog… 

                Wij zien jullie graag in De Skulpe, 
  U kunt ons op verschillende manier bereiken: 
- tel.nr. Skulpe 0527-202851 
- mob.nr. Jurgen 06-19035361 
- via whatsapp op het mobiele nummer van Jurgen 
- of mailen naar jkoster@jukos.nl 
 
Wij zien jullie graag in De Skulpe!! 
 

                                                             
                                   NLdoet 2022  

NLdoet…de activiteit om saamhorigheid te bevorderen in eigen dorp. 

Op 12 maart nodigen wij iedereen uit om een gezellige dag te mogen klussen met 
buurtgenoten… ons dorp een mooie opfrisbeurt te geven na de beperkingen die Covid ons heeft 
bezorgd en ons dorp weer uitnodigend maken voor elkaar en voor de vele toeristen die van de rit 

over de dijk genieten  en ons gebied zo uniek maakt.   

 Een ieder is van harte welkom om 9.30 uur om samen van een kopje koffie met iets lekkers erbij 
te genieten in ons dorpshuis De Skulpe. Rond 15.00 uur zijn we al een heel eind op weg om ons 
dorp weer fris en uitnodigend te maken. Doen jullie mee? Door ons en voor ons belooft 12 maart 
een geslaagde gezellige dag te worden waar wij met genoegen op terug kunnen kijken. Wij zien 

jullie graag de 12e. 

 Vriendelijke groet,   Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham. 

mailto:jkoster@jukos.nl


 Afhaal menu Dorpshuis De Skulpe . 
  

Huisgemaakte burgers  

  

  Losse 

Burger  

Menu  

Broodje Hamburger 100 gram  €4,50  €8,50  

Broodje Hamburger speciaal 100 gram  €4,50  €8,50  

Broodje Cheeseburger 100 gram  €5,50  €9,50  

Broodje Kipburger   €4,50  €8,50  

Jurgen’s  Burger 180 gram vlees  €8,50  €12,50  

  

De hamburgers kunnen los besteld worden of als menu.  

 De hamburgers zijn zelf gemaakt van 100% rundvlees, met sla, komkommer, tomaat, gebakken ui 
champignons en spek, afgemaakt met een heerlijke burgersaus, of mayonaise, curry en uitjes voor 

de hamburger speciaal. 
 De kipburger wordt geserveerd met sla, tomaat en mayonaise.  

Bij het menu zit een salade en kun je kiezen tussen friet of krulfriet.   

Week special  
Elke week hebben wij een special, deze special wordt in de dorpsapp aangekondigd of je kunt 

bellen/whatsapp bericht sturen voor informatie.   

  

Voor bestellingen en vragen kun je contact opnemen door te bellen of door een whatsapp te 

sturen:  

 

 Bellen: 0527-202851  

Whatsapp: 06-19035361  

 
   ‘’Dorpshuis ‘de Botter” Kuinre. 

 
Aan alle 50 plussers in Kuinre en Blankenham. We mogen weer dus op vrijdag 18 februari  
organiseren wij onze jaarlijkse stamppot middag in het dorpshuis “ De Botter”  te Kuinre.                                                                                                                                                                            

We spelen eerst een spelletje en om ± 17.00 uur gaan we eten. Aanvang 16.00 uur  
 

De bijdrage in de kosten is vastgesteld op €10,- per persoon. U kunt zich telefonisch opgeven 
voor deelname (en ophalen bij geen vervoer) voor dinsdag 15 februari bij een van de 

onderstaande comitéleden. 
 

Mevr. Gerry Nijmeijer tel.231242        Mevr. Corry van Ens tel.231356, 
 

 

                                      Opgelet….. 

Kerspelvergadering 19 februari. 

Aanvang 10 uur in het dorpshuis de ,,Skulpe” 

Blankenham. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Wist 

  U 

Dat? 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               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. Als alles goed gaat, en de pandemie niet weer roet 
in het eten gaat gooien, zullen we 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 in het dagelijkse leven 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 andere mensen, 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!   

De zaterdag voor Pasen (16 april) zullen wij, met onze jaarlijkse actie, wederom warm gerookte 
zalm gaan verkopen, gerookt via Smokey  and The Grillbandits aan de Kuinderweg. De lekkerste 

gerookte zalm uit de regio ☺. En ook verkopen wij dan weer verse roomboterstroopwafels. Wij 
zullen dit op tijd kenbaar maken via flyers en social media, en je bestelling kan dan geplaatst 

gaan worden bij de teamleden en oud teamleden. Het zou super zijn als de hele regio gerookte 
zalm en stroopwafels voor het goede doel zou bestellen! 

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? Meld 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 
 

 

https://klimmentegenms.moves.ms/
mailto:blankenham65@


 
 Inleveren kopij voor de 5e van de even maanden. 

Kopij graag inleveren in Word. 
 
De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven in te 

korten c.q niet te plaatsen als deze niet zijn voorzien van een 
afzender of beledigend zijn voor derden. Gevolgen van geplaatste 

artikelen/brieven zijn niet voor rekening van de Dijkkrant. 
 
 

                             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 april 2022. 

                                                  I.kikstra@ziggo.nl 

m.klijnstra@gmx.net 

 

                                    

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                               Gedicht van de maand. 
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