Beste dorpsbewoners, het wel en wee in Blankenham.

april 2022

Jaren geleden hebben Steven van Dongen, Robert Veerman, Gerdi Stoter en Ineke
Kikstra in het Dorpenplan zich ook sterk gemaakt voor deze plannen.
Helaas is het toen af geblazen hopelijk krijgt het bestuur het nu wel voor elkaar.
Het zou een opsteker voor ons dorp zijn!!
Gladheidsbestrijding in de winter
Van de gemeente Steenwijkerland heeft Dorpsbelang na veel vragen en overleggen
het volgende ontvangen i.v.m. de gladheidsbestrijding in de winter.
De gladheidbestrijding Blankenham is, binnen de gemeente, als volgt afgesproken.
Voor de Buurtsteeg, Pollesteeg en Dorpshuis wordt zout beschikbaar gesteld. Het zout
wordt in zakken aangeboden.
Voor dit winterseizoen (2021-2022) is afgesproken dat het zout alleen nog wordt
geleverd als gladheid zich nog aandient.
Hiervoor kan dorpsbelangen contact opnemen met de gemeente.
Voor aankomend winterseizoen 2022 – 2023 wordt het zout preventief afgeleverd in
de maand oktober.
De zakken worden bij de Pollesteeg en Buurtsteeg onderaan de dijk gelegd. Het zout
voor het dorpshuis wordt naast de ingang tegen de gevel neergelegd.
Er komen geen zoutbakken.
Voor wat betreft de strooiroute wordt het dorpshuis meegenomen in de eerste fase
(nu al het geval), de Buurtsteeg in de tweede fase (2e strooironde) en de Pollesteeg
zit niet in de route.

Notulen Ingelandenvergadering Kerspel Blankenham
Datum: zaterdag 19 februari 2022
Tijdstip: 10.00 uur
Plaats: Dorpshuis de Skulpe
Om 10.10 uur opent voorzitter Koos Langelaan de ingelandenvergadering van het Kerspel
Blankenham. Er zijn 26 personen aanwezig waarvan 15 ingelanden. Helaas zijn niet alle
verenigingen present op de vergadering. De pachter, Menno Hulleman, is met kennisgeving
afwezig. Door de pandemie hebben we in 2021 niet kunnen vergaderen wat in strijd is met de
statuten maar de reden is begrijpelijk.
Rob de Jonge leest, op verzoek van secretaris Jo Donker, de notulen van de vorige vergadering
in 2020 voor. Geen op- of aanmerkingen en hiermee is het verslag goedgekeurd.
Bij de ingekomen stukken is er een brief ontvangen van de leeskring Blankenham, de vereniging
is beëindigd door gebrek aan leden. Tevens is er een nieuwe aanvraag subsidie binnen gekomen
van het Crea Café. Tijdens de viswedstrijden in Blankenham is deze vereniging creatief in het
Dorpshuis. Er wordt een toelichting gegeven door de aanvragers (Mirthe Wielenga en Ineke
Kikstra). Het bestuur geeft zijn goedkeuring aan het verzoek en ze zullen per 2022 meegenomen
worden in de subsidieverdeling.
Tijdens de mededelingen geef Koos Langelan aan dat we een nieuwe vlag uitsteker hebben
gevonden in de persoon van Rien Luyck. Hij is in het huis van A3 en Aafje van Seijen komen
wonen en bij dit huis hoort de rol van vlag uitsteker ☺.
Menno de Boer geeft uitleg in de jaarrekening 2020/2021 en begroting 2022. Niet alle subsidies
zijn opgehaald wat resulteert in een strafkorting op de subsidie. De kas is gecontroleerd door de
toneelvereniging en de voetbalvereniging en alles zag er weer perfect uit.
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet met de bestuursverkiezingen. Koos
Langelaan is aftredend en herkiesbaar en wordt unaniem gekozen voor een nieuwe periode van
5 jaar. A3 van Seijen is aftredend omdat hij geen ingelanden meer is en Jo Donker treed af door
een afnemende gezondheid. De aanwezige ingelanden mogen middels een stembiljet een nieuw
bestuurslid aandragen. Voor Jo Donker wordt met een meerderheid van stemmen (11 om 4) zijn
zoon Marco Donker als nieuw bestuurslid gekozen. Voor de positie van A3 van Seijen moeten er
2 stemrondes gedaan worden en uiteindelijk wordt John Bos boven Martin Sloot verkozen (9 om
6 stemmen). Er wordt afscheid genomen van Jo Donker en A3 van Seijen met een mooi woordje
van de voorzitter en geschenken voor de aftredende bestuursleden en hun vrouwen.
Tijdens de rondvraag komen er nog de volgende punten voorbij:
Linda Donker: op 12 maart as. organiseert Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang weer NL-Doet.
Er worden klusjes in en om het Dorpshuis gedaan en ze roept iedereen op om te komen.
Klazien Oosterkamp: In het overzicht staat Damesgym maar heren zijn ook hartelijk welkom. De
gymnastiek is voor iedereen. Tevens een vraag of er ook meerdere leden van 1 gezin in het
Kerspel bestuur mogen. Antwoord: volgens de statuten is dit niet toegestaan.
Ineke Kikstra: kan het Dijknieuws ook subsidie krijgen van het Kerspel? Antwoord: dan moet dit
aangevraagd worden volgens de officiële weg en zal het bestuur dit beoordelen.
Jo Donker: hij bedankt iedereen voor de steun, hij is 36 jaar bestuurslid geweest van het Kerspel
en wenst het nieuwe bestuur veel succes.
Om 11.10 uur sluit de voorzitter de vergadering, hij bedankt alle aanwezigen en geeft aan dat er
na afloop nog een drankje en een hapje wordt geserveerd op kosten van het Kerspel.
Namens de interim secretaris Rob de Jonge

Veiling Dorpsbelang zaterdag 9 april.
Uw aangeboden kavel kunt u zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur inleveren in het
Dorpshuis.
Wij hopen dat u erbij bent en het wordt vast een fantastische avond!!
Met hartelijke groet,
Hendrik, Johan, Corrie, Esther, Abby en Ans
Hieronder een impressie van het nieuwe terras bij De Skulpe, waar de opbrengst aan ten
goede komt!

12 februari 2022
Abby, Esther, Rijnie, Ineke, Linda, Ria en
Anke
Bedankt voor jullie inzet!!

NL.DOET DAG
Op 12 maart werden we in De Skulpe ontvangen met koffie van de nieuwe beheerders Jurgen en
Nicolette en een lekkere traktatie gebracht door wethouder Marcel Scheringa. Dhr. Scheringa
bleef ons vergezellen voor het welkomstwoord aan de deelneemsters door Linda, die daarna een
lijst opsomde van de werkzaamheden. Dhr. Scheringa stond open voor vragen en suggesties.
Na de koffie togen de meesten van ons naar buiten voor de diverse werkzaamheden. In De
Skulpe werden de stemhokjes opgebouwd door Jurgen en Esther. Na deze opgezet te hebben,
zijn de markiezen eraf gehaald en de vlaggenhouder weer bevestigd. Hierna de behuizing en
ramen een schoonmaakbeurt gegeven waarbij Abby ook insprong. Nicolette was druk in de
keuken om voorbereidingen te treffen voor de aanschuifavond .
Rijnie en Ria hebben zich ontfermd over de jeu-de-boules bak, waarna zij Ineke assisteerden om
het Anker weer in ere te herstellen (schoon te maken). De afgewaaide takken van de laatste
storm werden eveneens opgeruimd. Alsook de zonnewijzer en haar sokkel grondig gereinigd.
Abby ontfermde zich over de glasbakken, de boekenkast en ‘ons plekkie’ .
Ank stond de hele tijd op de trap om het dak van ‘ons plekkie’ schoon te schrobben, terwijl Linda
de binnenzijde reinigde .
Na van een lekkere lunch genoten te hebben, is de laatste hand aan de
klusjes gelegd.
Ons dorp ziet er weer fris en zeer presentabel eruit, getuige de grote groep
(meen ik) Solex rijders te mogen verwelkomen op zondag.
Hartelijk dank aan diegene die deze NL doet dag heeft laten slagen.

Vergadering van de Oranje vereniging.
26 maart.10 uur in het dorpshuis de Skulpe opkomst 14 leden.
Evelien Donker geeft aan dat zij i.v.m drukke
werkzaamheden aftreedt als voorzitter. Zij zal dit jaar
alles nog begeleiden vanwege de vele bestuursleden die
nog nooit een dorpsfeest hebben georganiseerd.
Het nieuwe bestuurslid Anita Feenstra wordt goed
gekeurd en welkom geheten.
Er zijn 5 aanmeldingen voor versierde wagens dus de
optocht gaat door.
Ook “klein maar fijn” doet mee.
De vereniging zal met ingang van dit jaar een
contributieverhoging doorvoeren. De verhoging zal van
€10, = verhoogd worden naar €12,50.
Voordat de voorzitter wil afsluiten neemt Hennie het
woord om Evelien te bedanken voor al haar werk in de
afgelopen 8 jaar. Er is een bloemetje en cadeaubon
voor de aftredende voorzitter

Gezellige avond van de gym en volksdans vereniging

23-3 -2022

Een gezellige doe avond van de gym club Blankenham.
Mary werd bedankt met een bloemetje voor het jaren
werkzaam zijn als penningmeester.
Helaas is de volksdansgroep afgelopen.
Iedereen is van harte welkom op onze gym club op
woensdagavond.

Voorjaarsborrel Dorpsbelang en De Skulpe
Op 25 maart j.l. organiseerden Vereniging Dorpsbelang samen met de nieuwe
beheerders van De Skulpe voor het eerst een voorjaarsborrel.
Andere jaren was er begin januari een Nieuwjaarsborrel, maar wegens de Coronamaatregelen kon deze niet doorgaan.
Maar aangezien Blankenham de afgelopen jaren meerdere nieuwe inwoners heeft
gekregen EN een nieuw beheerderspaar voor De Skulpe, leek het Dorpsbelang
toch leuk om een gezellige borrel te organiseren. Dit keer samen met Jurgen en
Nicolette, zodat ook zij (ondanks dat zij al een paar maanden actief zijn in het
dorpshuis) kennis konden maken met huidige en nieuwe bewoners!
Vanaf 20.00 uur die avond was de inloop en gelijk kwamen er al bewoners binnen.
Uiteraard was er koffie met koek en iedereen kreeg een aantal munten namens
Dorpsbelang en De Skulpe.
Het liep lekker vol en met een hapje en een drankje werd het heel gezellig.
Mensen konden kennis maken, bijkletsen, ideeën uitwisselen en nog veel meer.
Wij hopen dat hiermee de activiteiten in het dorp weer lekker op gang komen en er
voorlopig geen maatregelen meer nodig zijn waardoor alles weer stil komt te liggen.
Uiteindelijk zijn er zo’n 55 mensen geweest en dat was een hele mooie opkomst!
Op 13 mei a.s. organiseert Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang de jaarlijkse
jaarvergadering. Uiteraard volgt de uitnodiging en de agenda nog, maar noteer
deze datum vast in uw agenda.

.

Kerkdiensten Blankenham
De diensten beginnen om 9.30 uur

3 april
10 april
17 april
24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
26 mei
29 mei

geen dienst
Ds. W. Kok
Ds. D. Wolse
geen dienst
Mv. B. Groen
geen dienst
Dhr. S. j. Bakker
geen dienst
Dhr. J. Smid
geen dienst

Zondagsschool ’t Meibloempje Blankenham
Met Palmpasen maken we weer Palmpaas stoken die we in de kerk laten zien. Ook het
paasfeest vieren we samen. Met hemelvaart dag gaan we dauwtrappen, dus heel veel
activiteiten met de bijpassende verhalen
Dit is het overzicht:
10 april
Palmpasen
9.00 uur dorpshuis
17 april
Paasfeest
9.30 uur
1 mei
Op weg naar Emmaüs
9.30 uur
22 mei Bij de zee
9.30 uur
26 mei Hemelvaart, dauwtrappen 7.00 uur dorpshuis
Op de zondagen dat er geen kerk is de zondagsschool om 9.30 uur gelijk in het
dorpshuis. Op de andere zondagen beginnen we in de kerk en gaan dan naar het
dorpshuis voor het eigen verhaal met kleurplaat en spel. De zondagsschool is er
voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, dus kom en doe gezellig mee !
Willy van Unen

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. Inschrijven dus meegaan met dit prachtige evenement kan helaas
niet meer, de inschrijving is gesloten.
Ons team is dit jaar niet zo groot maar we zijn wel ontzettend fanatiek ☺ Dit is het
team:
• Jantina de Jonge zal minstens 1x op de racefiets de Mont Ventoux gaan beklimmen
• Rob de Jonge zal 3x van 3 verschillende kanten en op 1 dag op de racefiets de Mont
Ventoux gaan beklimmen
• Onze topper dit jaar is Gosse van der Zee, hij zal proberen om 3x van 3 verschillende
kanten en op 1 dag hardlopend de Mont Ventoux te gaan beklimmen. Dat is 65 km
bergop dus 1,5 marathon, een ongelofelijke prestatie als dit gaat lukken ☺
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. Naast de zalm verkopen wij dit jaar ook
zalmsalades, ambachtelijk bereid uit dezelfde zalm die wij ook gerookt verkopen.
Zie hiervoor ook de flyers die we verspreid hebben via social media, je bestelling
kan geplaatst worden bij de teamleden en oud teamleden. Het zou super zijn als de
hele regio gerookte zalm, zalmsalade en stroopwafels voor het goede doel zou
bestellen!
Daarnaast zitten wij in de maanden april en mei onder de knop van het
statiegeld apparaat bij Jumbo Kooistra in Marknesse. 1 druk op de knop en u
doneert uw statiegeld bon aan ons team bij Klimmen tegen MS.
Kortom, actie genoeg bij ons team, wilt u deze acties niet afwachten dan kunt u
natuurlijk altijd doneren 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 kijk dan op de website https://klimmentegenms.moves.ms
en zoek ons team op.
Contactpersonen: Rob en Jantina de Jonge, blankenham65@gmail.com Telefoon
06-13761777

Prijs per pakje € 3,-2 pakjes voor € 5,-Bestellen tot 12 april 2022
Afhalen of bezorgen zaterdag
16 april tot 13.00 uur

De lekkerste warm gerookte zalm
16-04-2022
Afhaaldag aan de Kuinderweg 7 Emmeloord.
Wij bezorgen die dag tot 13.00 uur. Betalen bij voorkeur digitaal (Tikkie of betaalverzoek)
Bij het afhalen zullen er teamleden aanwezig zijn.

Bestellen: voor 12-04-2020
Rob de Jonge 06 13 76 17 77
Simo Jongsma 06 53 21 48 09
Maarten van Hoeve 06 22 24 83 16

↑ Halve zijde € 15,50
Hele zijde € 29,-NIEUW zalmsalade met garnering ambachtelijk bereid

2 personen € 8,50
4 personen € 14,50
6 personen € 21,--

In Memoriam
Meine Roelof van Veen
Blankenham 29 mei 1938
Frederiksoord 10 maart 2022

Op 10 maart jongleden is overleden op 83 jarige leeftijd, Meine van Veen. Meine is
geboren aan de Hammerdijk in Blankenham, waar hij de boerderij van zijn vader
overnam.
Getrouwd met Wietske Terpstra en ze kregen samen twee kinderen, Yt en Albert.
Meine was boer in hart en ziel, had oog voor de natuur en was verknocht aan zijn
beesten.
Daarnaast hield hij van gezelligheid en was verbonden met buurt en gemeenschap.
Voor onze kerk heeft hij zich jaren ingezet als diaken, een taak die hij met volle
overgave en zeer nauwgezet, naar eer en geweten wilde volbrengen.
Met een open blik en een ruimhartig gemoed stond hij binnen onze gemeente bekend
als een eerlijk warm mens en was daarom geliefd binnen onze kerk.
Na de verkoop van het bedrijf is hij met Wietske gaan wonen in Frederiksoord om van
hun welverdiende rust te genieten.
Ook kwam schoondochter Mirjam er bij en kregen ze twee kleinkinderen, Ian en Kai.
In besloten kring was de afscheidsdienst, waar de tekst van Romeinen 8 centraal
stond, niets kan ons scheiden van de liefde van God, die ons is gegeven in Christus
Jezus onze Heer. Meine leefde uit dit geloof en wist zich er door gedragen.
Dit zijn de laatste woorden van de liturgie:
We vertrouwen Meine toe aan God,
die bron van liefde, licht en leven is.

Wij wensen Wietske, kinderen en familie
veel sterkte toe in de komende tijd.

Stamppottenbuffet Zuideinde
Zaterdag 2 april was het dan eindelijk zover dat er op de buurt Zuideinde eindelijk het
stamppottenbuffet kon doorgaan. Vanwege de corona afgelopen 2 jaar hebben er geen
activiteiten plaats kunnen vinden. Het buffet was dan ook weer een uitgelezen kans om met
elkaar onder het genot van een hapje en een drankje, een woord met elkaar te kunnen
wisselen.
Er kon gekozen worden uit stamppot zuurkool,
boerenkool en hutspot aangevuld met een
gehaktbal of een stuk rookworst.

Voor de kinderen was ook gezorgd.
Hiervoor was een springkussen geregeld.
Met een opkomst van 30 personen was het al
met al een geslaagde avond!

Het begin is er!!!

Xerxes gefeliciteerd
Ons terras voor
Het Dorpshuis

30 jaar

Gevonden een oude folder van de toneelvereniging.

Geboren 26-2-2022
Jade dochter van Patrick Pruim
Lilian van Dongen

.

Van harte gefeliciteerd

Geboren 17-3-2022
Noud zoon van Geranda en Carlo
van Dongen
Van harte gefeliciteerd

In twee maanden tijd zijn
Steven en Jannie van Dongen
verrijkt met twee prachtige kleinkinderen.
Van harte gefeliciteerd.

Kerkbuurt
Waar is de tijd gebleven??

Waar of niet Waar!

Iets voor ons dorpsfeest??
1 en 2 juli

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 juni 2022.
I.kikstra@ziggo

Gedicht van de maand.

