Wij wensen Jaap en Geertje Oosten kinderen en Familie veel Sterkte voor
de komende tijd met dit grote verlies.

Wij wensen de familie van der Veen veel sterkte in de komende tijd.

Veiling 8 april 2022 in de Skulpe te Blankenham

Veiling 9 april 2022

Op zaterdag 9 april is de veiling gehouden voor de aankleding van het nieuwe terras voor
het dorpshuis ‘De Skulpe’.
De hand was aan veilingmeester Ronnie van Benthem om de prijzen van de aangeboden
producten en goederen goed op te voeren. Dit kon hij niet zonder zijn eigen ‘Leontien’; Ans
de Leeuw, die een groot aantal producten op een charmante manier aan de potentiële
koper toonde.
Doordat de veilingmeester alles goed onder controle had en hij zijn ‘Leontien’ elegant door
de zaal liet lopen, dreef hij de prijzen van de goederen en producten op, waardoor er een
bedrag van € 6.548,- opgehaald.
In de pauze was er een verloting met een opbrengst van € 588,-. Hier van is € 300,overgemaakt naar oorlogsslachtoffers van Oekraïne.
Er wordt momenteel hard achter de schermen gewerkt om het terras af te maken en de
aankleding er op te plaatsen, zodat we er met zijn allen deze zomer al gebruik van kunnen
maken!

De veilingcommissie is een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd in
welke vorm dan ook zeer dankbaar!

Complimenten voor onze vrijwilligers ze hebben laten zien waarin een klein
dorp groot kan zijn !!!

Wist u
dat….

Onze buitenasbak was dit jaar weer bezet

Bankje van de afgelopen veiling in de ,,Skulpe’’
gekocht door de buurtjes van de Hammerdijk.
Een mooi rustpunt aan de Schimmelskolk.

Het is weer Fleurig in ons Dorp
Een vreemde plaats ???????
Gefeliciteerd Renee Braad
Dhr Gerard Schut is opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen.Wij wensen hem sterkte en
beterschap.

Crea cafe 7-5-2022
Spelen met aluminium folie

Na twee jaar weer een gezellige crea-middag.
Heeft u ook een suggestie, mail het ons dan.

Wat een heerlijke en
gezellige middag!
We hebben genoten!!
Bedankt
Ook heerlijk gegeten na
afloop bij
Jurgen en Nicolet.

Jaarvergadering Dorpsbelang Blankenham
Op vrijdag 13 mei (gelukkig was het niet echt vrijdag de 13e...) organiseerde Vereniging Dorpshuis
en Dorpsbelang Blankenham haar jaarlijkse ledenvergadering in De Skulpe.
Het is niet helemaal 'jaarlijks' te noemen, aangezien de vorige vergadering op 24 september 2021
plaats heeft gevonden.
Echter in het verleden was de jaarvergadering altijd in het voorjaar, al was dat door de corona de
afgelopen twee jaar niet helemaal gelukt.
Dit was de eerste jaarvergadering in Blankenham voor de nieuwe beheerders Jurgen en Nicolette
en zij werden in de vergadering dan ook al bedankt voor hun inzet en enthousiasme deze eerste
maanden van 2022.
Wij hopen dat zij nog heel lang beheerders van De Skulpe mogen blijven!
De vergadering startte iets over 20.00 uur door een hamerslag van de voorzittershamer van Rienk
Dijkstra. Deze hamer had hij vorig jaar gekregen van Jules als cadeau voor hem als voorzitter.
Jules had deze hamer zelf gemaakt en Rienk maakt er ook dankbaar gebruik van!
In de vergadering zijn weer veel punten besproken en het was fijn dat er ook vertegenwoordigers
van de gemeente aanwezig waren.
Wethouder Scheringa kon daardoor al gelijk een aantal vragen beantwoorden.
Maar ook hebben zij (hopelijk) goed geluisterd naar de wensen en vragen vanuit Blankenham,
zodat zij dit mee kunnen nemen naar de gemeente Steenwijkeland.
De vergadering is goed bezocht, er waren 51 personen en er waren 10 verenigingen
vertegenwoordigd.
Voorzitter Rienk sloot tegen half 11 de vergadering en nodigde iedereen uit voor een drankje in de
hal.

Dorpsfeest Blankenham
Het weekend van 1 en 2 juli barst het Dorpsfeest in Blankenham weer los.
Feest en muziek in de tent, praalwagens, Spelen, kermisattracties, dansen, gezelligheid en nog
veel meer.
Zondag wordt het weekend afgesloten met een kerkdienst in
de tent.
De Oranjevereniging is al druk aan het organiseren, dus zet het
in je agenda en kom allemaal.
Het programmaboekje vindt u binnenkort in de brievenbus.

Een gezellige middag met spelletjes en een heerlijk drie gangen menu
In de “Botter te Kuinre” georganiseerd door welzijn ouderen.

Een hele gezellige middag in Kuinre met
wel twaalf verschillende spelen.

Het bestuur “Welzijn Ouderen”
konden 58 Kuunderse
en 3 Blankenhammers verwelkomen!

Een heerlijke ontspannen crea-middag in de Skulpe 21-5-2021

Wat je allemaal niet kunt doen met oude DVD’s!

Uiteraard kan iedereen uit het dorp zich hiervoor opgeven en we
sluiten af met een BBQ voor iedereen die aanschuift na die tijd.

Zondagsschool ’t Meibloempje.
Palmpasen, met drie kinderen stokken versierd en ze laten zien in de kerk, onderwijl het hosanna
zingend !
De komende tijd vertellen we deze verhalen:
5 juni

Pinksteren

9.30 uur

19 juni

De man die verlamd was

9.30 uur

3 juli

Afsluiting voor de vakantie

19.00 uur

We komen samen in de kerk en gaan dan naar het
dorpshuis, voor het eigen verhaal en een spel. In de
weken dat er geen kerk is, is er in overleg met de
ouders zondagsschool in het dorpshuis.
Op 5 juli is er een tentdienst als afsluiting van het
dorpsfeest. Ook gaat Joanne dan over naar de kerk
en de middelbare school, voor haar een nieuw begin en een afscheid van de zondagsschool.
De zondagsschool is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, dus kom allemaal en doe gezellig
mee!
Willy van Unen

Kerkdiensten Blankenham.
De diensten beginnen om 9.30 uur
5 juni

Mevr. B. Groen

19 juni

Dhr. S. j. Bakker

Tentdienst met medewerking van Henk en Leonie en overstap van Joanne Folkersma
3 juli

Dhr. E. Halsema 19.00 uur

17 juli

Dhr. J. P. Bredenhoff

31 juli

Mevr. L.Brugmans

14 augustus

Dhr. J. P. Bredenhoff

28 augustus Mevr. B. Posthumus

BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS – 2022

`
Als deze nieuwsbrief verschijnt hebben we onze tegenprestatie geleverd en hebben we 2 e
Pinksterdag 6 juni 2022 met Blankenham klimt tegen MS de Mont Ventoux bedwongen. In het
volgende Dijknieuws zullen we uitgebreid verslag gaan doen.
We hebben ontzettend veel geld opgehaald, de teller staat nu op € 7.155,--. Ons streven is om tot
een bedrag van € 7.500,-- te komen. De zalm- en stroopwafelactie heeft € 804,-- opgebracht en de
laatste donatie was van de diaconie Protestantse Kerk Blankenham, wat een enorm mooi gebaar
en daarvoor echt hartelijk dank ☺ De opbrengst van de statiegeldactie bij Jumbo Kooistra
Marknesse is nog niet bekend. Die loopt nog ten tijde van het schrijven van dit stukje. Maar met
deze opbrengst er nog bij en misschien nog wat donaties zou een opbrengst van € 7.500,-mogelijk moeten zijn.
WAAR EEN KLEIN DORPJE GROOT IN KAN ZIJN
Alle donateurs nogmaals heel erg bedankt.
De organisatie Klimmen tegens MS via de stichting MoveS hoopt dit jaar een bedrag van € 1
miljoen euro op te halen. Al het ingezamelde geld zal gebruikt gaan worden voor onderzoek naar
de verschrikkelijke ziekte Multiple Sclerose (MS). Wij zijn blij dat wij daar ons steentje aan hebben
kunnen bijdragen. Wat zou het niet mooi als we een MS-vrije wereld kunnen bereiken.
Mocht u ons alsnog willen steunen en hiermee ook alle MS-patiënten een warm hart toedragen
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

Na afloop….
We did it
team Blankenham Klimt Tegen MS (klein team dit jaar ) heeft de
tegenprestatie voor al die donaties neergezet
Jantina 1x naar de top, een
megaprestatie omdat ze door omstandigheden amper heeft kunnen trainen, mijn
topper
en Rob 3x naar de top. Wat was het zwaar vandaag enorm warm op die
kale berg. Maar we hebben het toch maar weer voor elkaar gekregen. Onder andere
door de mentale steun op de berg van Francisca Grun-de Jonge en Bert-Jan Grun.
Enorm bedankt
Wilt u ons toch nog steunen, dan kan dit nog steeds
https://klimmentegenms.moves.ms/.../blankenham-klimt-tegen-ms

Op 2e Pinksterdag 6 juni 2022 hebben we onze
tegenprestatie geleverd voor alle prachtige
donaties door met Blankenham klimt tegen MS de
Mont Ventoux te bedwingen. Het was een
ontzettend zware opgave doordat het die dag erg
warm was in Frankrijk. Bij 30 tot 34 graden 21
kilometer berg te beklimmen met de fiets is niet
eenvoudig. Ons team was dit jaar niet erg groot
door wat afzeggingen van teamleden die helaas
niet mee konden. Jantina heeft 1x de Reus van de Provence beklommen vanaf Malaucène en Rob
heeft hem 3x van 3 verschillende kanten beklommen. We hebben vreselijk afgezien maar dat valt
in het niet vergeleken bij de dagelijkse pijn die MS-patiënten hebben.
We hebben ontzettend veel geld opgehaald, de teller staat nu op € 7.310,--. Ons streven is om
minimaal tot een bedrag van € 7.500,-- te komen. De zalm- en stroopwafelactie heeft € 804,-opgebracht en we hebben een donatie mogen ontvangen van de diaconie Protestantse Kerk
Blankenham, wat een enorm mooi gebaar en daarvoor echt hartelijk dank ☺ De opbrengst van de
statiegeldactie bij Jumbo Kooistra Marknesse is nog niet bekend. Die loopt nog ten tijde van het
schrijven van dit stukje, de hele maand juni kan er nog op de donatieknop worden gedrukt en
daarmee steunt u Blankenham klimt tegen MS en daarmee draagt u bij aan nog meer onderzoek
naar de oorzaak van MS en wij hopen uiteindelijk op een MS-vrije wereld.
WAAR EEN KLEIN DORPJE GROOT IN KAN ZIJN
Alle donateurs nogmaals heel erg bedankt.
De organisatie Klimmen tegens MS via de stichting MoveS heeft bekend gemaakt dat we dit jaar
nu al een bedrag van meer dan € 1 miljoen euro opgehaald hebben en de teller loopt nog. Al het
ingezamelde geld zal gebruikt gaan worden voor onderzoek naar de verschrikkelijke ziekte
Multiple Sclerose (MS). Wij zijn blij dat wij daar ons steentje aan hebben kunnen bijdragen. Wat
zou het niet mooi als we een MS-vrije wereld kunnen bereiken.

Mocht u ons alsnog willen steunen en hiermee ook alle MS-patiënten een warm hart toedragen
dan kunt u natuurlijk altijd doneren via de volgende link:
https://klimmentegenms.moves.ms/team/blankenham-klimt-tegen-ms

Dauwtrappen 26 mei 2022.

Foto’s Willy van Unen.

Afsluiting van de beeldhouwclub 4 -6- 2022
Knutselen met Driftwood.
We beginnen altijd met een heerlijk kopje
koffie met iets lekkers erbij en dan aan de slag!

Alles was weer perfect geregeld,

Wat een kunstenaars in ons dorp,

Onze boerderij

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 augustus 2022.
i.kikstra@ziggo.nl
m.klijnstra@gmx.net
Gedicht van de maand
In tijden van vreugde
maar vooral in tijden van nood
is de drang naar liefde en begrip
van een vriend erg groot
Een vriend die je kunt aanspreken
in vol vertrouwen
Zo'n vriend die er altijd voor je is
waar je op kan bouwen
Waar je nieuwe moed zult vinden
en waar de pijn zal worden verzacht
Waar je geen angst zal hebben
en waar geen plaats is voor eenzaamheid
Laat jij voor mij zo'n "Vriend" zijn

