
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leegte die Jelle achterlaat, is    
niet te vullen met woorden. 
Wij wensen de familie veel kracht 
toe om dit verlies te verwerken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen de families veel                               
sterkte met dit groot verlies.  
Jaren was Hiltje de oudste                                       
bewoonster van Blankenham. 
               

    Gecondoleerd en heel veel sterkte de komende tijd voor jullie allemaal. 

  
 



 
           Crea-café middag 
                    29-10-2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

             De resultaten waren verbluffend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 

 Gezellige afsluiting van de beeldhouwclub    
,,Skulptura 6-12-2023.                                      

  
          WIST U DAT 

   



 
Standen bridge per 1 december 2022 

 
     

Steven van Dongen 61,74 %       

KlaasJan  Westenbrink 60,83 % 

Minke   Stoter 56,35 % 

Dimar  Stoter 56,35 % 

Simo  Jongsma 53,00 % 

Ans    de Leeuw 51,22 % 

Marten  Donker 50,92 % 

Koos  Langelaan 50,28 % 

Betje  Zandbergen 50,19 % 

Ineke  Kikstra 49,39 % 

Gillie  Punt 48,68 % 

Mark  Zandbergen 48,11 % 

Piet de Wit 45,53 % 

Wieke de Wit 45,53 % 

Leo  Neeleman 42,50 % 

Corry   Neeleman 42,22 % 

Jelleke  Holtland 41,97 % 

Anke  Kuhlman 41,67 % 

 
 
 
 
 

Tinus Kruithof is nu de oudste inwoner 
van Blankenham, 

Die ook nog een klein beetje boert met zijn 
Dikbillen! 

 
 
 
                                          Corrie en Leo 
                                                         Neeleman 

                                                                                                         
45 jaar geleden  
                                                                                                 
Op naar de 50 jaar. 
                                                                                      
Gefeliciteerd! 
 

                                                                                    
Jacob en Siska Lok, echt waar  
al 50 jaar een paar.  
                Van harte gefeliciteerd 



 

 

Etentje bestuur Dorpsbelang 12 november 2022 

Om elkaar als persoon ook te leren kennen en als dank voor de vrijwillige inzet voor het dorp, gaat het bestuur van 

Dorpsbelang één keer per jaar samen eten. 

Helaas is dat er de afgelopen jaren wegens omstandigheden niet van 

gekomen, maar zaterdag 12 november j.l. was het dan eindelijk weer 

zover. 

Het bijna voltallige bestuur was aanwezig in De Skulpe, evenals Linda 

Donker, die (al is zij geen lid meer) het eten al enkele malen aan zich 

voorbij zag gaan toen zij nog bestuurslid was. Alleen Harry en 

Constance konden helaas niet aanwezig zijn. 

Jurgen en Nicolette hadden weer hun best gedaan om een gezellig 

'restaurant' van de hal te maken en uiteraard ook veel aandacht aan het 

eten zelf gegeven. 

Zo was er een voorafje met Carpaccio en lekkere groentesoep, als 

hoofdgerecht keuze uit vis, kip en vlees, maar ook lekker quiches en 

groente en als toetje de keuze uit een Red Velvet cake, een lekkere 

variatie op Tiramisu of heerlijk ijs met slagroom. 

Het bestuur heeft het zich goed laten smaken en het werd een gezellige 

avond met z'n allen. 

  

  

 
 



                    Nostalgie de jaren 1997/1998 

     
  

   

  
   
Kent u ze 

nog? 



             Sint Maarten in Blankenham 11-11-2022   
     
     

  
   

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Jammer dat ze nooit in de Kerkbuurt komen? 

 

             



           Stamppot eten 50 plussers in de Botter te Kuinre 18-11- 2022  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een gezellige avond in de Botter georganiseerd door 

Welzijn Ouderen Kuinre Blankenham. 
Mevr. Wietsma werd gehuldigd vanwege haar 52 jaar bestuurslid. 
Ook de overige bestuursleden kregen een extra compliment voor 

de jarenlange inzet in het bestuur. 

 
    
 



                        Ouderen Kuinre-Blankenham. 
                                     Kerstavond 
 

Ook dit jaar organiseren wij weer een Kerstavond voor alle 50- plussers, op donderdag 22 
december 2022 in het dorpshuis “ De Botter” te Kuinre. 

Aanvang 18.00 uur. 
Aan dit kerstprogramma werken mee: Pastor G. Doorn, koor Jubilee uit Kuinre onder leiding van 

Dhr. Henk Boeve en muzikale begeleiding Henk Boeve en Thijs Bouma. 
Evenals voorgaande jaren is er nu ook weer een koffietafel. Diegenen die aan deze avond willen 

deelnemen worden verzocht zich op te geven voor dinsdag 20 december a.s. bij een van de 
onderstaande comitéleden. Ook oud-inwoners van beide dorpen zijn van harte welkom. De bijdrage 

in de kosten was € 10,00 per persoon. Door tussenkomst sponsor wordt dit € 5,00 p.p. 
U kunt zich opgeven bij onderstaande dames. 

 
Mevr. Gerry Nijmeijer tel. 0527-231242 
Mevr. Corry van Ens tel. 0527-231356 

Wij rekenen op uw aller komst en hopen dat we met elkaar een fijne Kerstavond mogen hebben. 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst. 
 

En wij houden op vrijdag 6 januari 2023 een nieuwjaarsbijeenkomst in dorpshuis 
“De Botter te Kuinre aanvang 14.00 uur. Op deze gezellige middag beginnen we met koffie en koek 

We doen er ook een drankje en een warm hapje bij en dit alles voor € 5,00 per persoon. 
Evert de Boer doet een reisverhaal. 

Voor deze middag kunt u zich opgeven bij de bovenstaande dames. 
 

Met vriendelijke groet het bestuur Ouderen Kuinre Blankenham. 
 

 

 

                           OPROEP GYMGROEP BLANKENHAM 

Iedere woensdag gymmen we met een groepje in de grote zaal van het dorpshuis. 

Net als het tv programma “Nederland in beweging” doen we eerst wat oefeningen staand en daarna op de mat. Zo komt 

iedere spiergroep even aan bod. 

Daarna doen we nog een balspel. Hierbij hebben we altijd veel lol. 
Het voorbestaan van de gymgroep Blankenham komt in gevaar. 

Om nog bestaansrecht te houden zijn er nieuwe leden nodig. 
Wij willen graag de gymgroep in Blankenham houden. Want wat weg is komt niet weer terug. Dus, als je er wel wat voor 

voelt om wat meer te bewegen, meld je dan bij ons aan of kom eens binnenlopen. En doe eens vrijblijvend met ons mee. 

Wij gymmen op woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur in dorpshuis De Skulpe. 

We hebben altijd een zomerstop, zodat je met het mooie weer niet binnen hoeft te sporten. En voor de kosten hoef je het 

niet te laten; € 12,50 per maand. 

Bel ons voor verdere info: 

Corrie Neeleman 06-13470711 

Ria Wichers Schreur 06-12197229 

 

   



  LAATSTE  ZONDAG  KERKELIJK  JAAR  BLANKENHAM 
Deze zondag hebben wij in Blankenham de volgende gemeenteleden herdacht;  

 
❖ Mw. Zwaantje Donker – de Lange, 96 jaar. 
❖ Dhr. Meine Roelof van Veen, 83 jaar. 
❖ Dhr. Bouwe van der Veen, 89 jaar. 
❖ Mw. Auwkje Wicherson – Donker, 88 jaar. 
❖ Mw. Hilligje de Boer – Eker, 95 jaar.  

 
De familieleden van de herdachte gemeenteleden, hebben een kaars aangestoken.  
Daarna mochten alle aanwezigen en waxinelichtje aansteken en een plaats geven op de tafel voor de mensen 
die zij persoonlijk wilden herdenken of waarvan zij vonden dat die een persoonlijk lichtje in het leven konden 
gebruiken.  
 

 
 

De tafel is opgemaakt door Rijnie Donker, waarin diverse symboliek 
is verwerkt: 
Als stammen gekapt, jong, oud, groot of klein, dat is uitgebeeld met 
de boomstammen. Met hedera en het rode koord van liefde zijn 
allen met elkaar verbonden. Zwart is de kleur van de rouw, die met 
het zwarte kleed is weergegeven, maar daar overheen is rode tule 
gelegd, waardoor zij toch in liefde worden herinnerd. De kaarsen 
hebben de rode kleur van de liefde.  
Elk bloemstuk is gemaakt in de vorm van een hart, afgedekt met 

mos. Dit mos staat symbool voor de zachte kracht van de vader/moederliefde.  
Op het mos is met witte rozen de voorletter van de overledene gemaakt, naast het hart met mos de eerste 
letter van de achternaam. 
De handen in het rood aan de voorkant van het zwarte kleed, hebben met liefde gedragend en nu dragen wij 
hen in liefde voort. Daarnaast omvatten de handen alles. 
Het hart met de roze rozen, is voor alle niet bij naam genoemden.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Gedicht voorgelezen door Karla Koelma: 
 

Als het leven soms pijn doet 
En storm gaat tekeer 

In een tijd van moeite en verdriet 
Alsof de zon niet meer opkomt 

En het altijd donker blijft 
En de ochtend het daglicht nooit meer ziet. 

 
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat 

Laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat 
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft 

Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft. 
 

Als ik kom met al mijn vragen met mijn twijfels en mijn pijn 
Met mijn angst en onveiligheid 

Dan lijkt de hemel soms van koper 
Geen gebed komt er doorheen 

En ik verstik in onzekerheid. 
 

Heer wilt U mij helpen 
Als ik moe ben of verward 

Dat het geloof in mijn verstand 
Ook zal leven in mijn hart. 

Dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft, 
Dat ik zal zien als ik terug kijk dat U mij gedragen heeft. 

 
Wij danken U. 

Gij hebt, o God dit broze bestaan gewild, 
hebt boven ’t nameloze, ons uitgetild. 

 
Laat ons dan dankbaar leven, de volle tijd, geborgen in de bevende onzekerheid. 

Dat wij niet uit dit smal en onvast bestand van ons bestaan zullen vallen, dan in uw hand. 

 

                           Kerkdiensten Blankenham 
De diensten beginnen om 9.30 uur 

4 december   -   geen dienst 

11december    -   Ds. W. Kok 

18 december   -   geen dienst 

        25 december   -   Dhr. E. Halsema 

 

1 januari   -   geen dienst 

8 januari   -   Ds. K. Meijer 

15 januari   -   geen dienst 

22 januari   -   Mevr. R. K. van der Schoonveld 

29 januari   -   geen dienst 

 

 



 

Crea-cafe 26-11 2022 

 
 

 

 

 
 

 
                  Een gezellige middag macrameeën. 
                                Klein en groot was aanwezig 
                                 Was nog niet zo eenvoudig! 

                                                                                     Mirthe 

 



 
De ceder is een boom die in veel delen van de wereld voorkomt. De kerk kent deze 

boom vooral vanuit het oude testament en bijv. de Franse hugenoten planten deze 

boom bij de toegang van hun huis. Ook komt deze boom nogal eens bij 

begraafplaatsen voor. Kenmerkend voor de boom is dat hij langzaam groeit maar 

erg oud kan worden, goed constructiehout levert en dat het hout een lekkere geur 

heeft. 

In oktober mocht ik voor een project naar Libanon, het land wat altijd met de ceder 

verbonden is geweest. De boom staat ook op de Libanese vlag. Ik heb twee jonge 

ceders meegebracht waarvan er nu een geplant is in Blankenham bij de oprit naar 

kerk en begraafplaats. Hopelijk wordt de boom hier erg oud en helpt het mee ons 

mooie dorp te behouden. 

Harrie te Raa 

 
 
 

 
 

De zoutbak 

        bij het dorpshuis     

  de Skulpe. 

Hopelijk is het niet nodig, 

maar in geval van gladheid 

is hij te gebruiken. 

 
 

 

 

Sint Nicolaas deed ons dorpje toch even aan, 
hij heeft ons terras meteen een naam gegeven 

(grapje: mogelijk gemaakt door Knealing!) 



 

Hsv de “Oude Kolken” te Blankenham 
 
Seizoen 2022, 
 
Na bijna twee jaar nauwelijks tot geen wedstrijden te hebben kunnen houden vanwege de Corona, hebben we het 
afgelopen jaar weer een “normaal” seizoen kunnen houden. 
Helaas heeft de Corona er vermoedelijk wel voor gezorgd dat er over het algemeen veel minder animo was. Veel mensen 
zijn andere dingen gaan doen in deze periode.  
Dit is iets waar veel verenigingen op dit moment mee te maken hebben. 
Hopelijk zal het in de toekomst weer wat aan trekken.  
Ook zijn we de laatste jaren helaas veel van ons viswater kwijt geraakt doordat dit in andere handen is gevallen en 
eigenaren de kolken liever voor zich zelf houden. 
Dit is heel jammer maar hier kunnen we helaas niks aan doen. Het is wel mogelijk dat het voortbestaan 
van onze vereniging (opgericht 4 juni 1962) hierdoor in gevaar komt in de toekomst. We hopen er het beste van. 
 
De witvis wedstrijden. 
 
Op 7 mei was onze eerste witvis wedstrijd. 
Er waren 5 deelnemers en we visten in de zwemkolk. 
We visten net als anders in twee poules (A Heren)(B Dames en 
kinderen). 
Iedereen mocht een plekje zoeken op het stukje land naast de 
zwemplaats. Heel veel vis werd er niet gevangen, maar het was 
lekker vertoeven aan de waterkant en dat maakte een hoop 
goed. 
 
A 1e Dirk Ram 2120gr             B 1e Sabrina Oosterkamp 140gr 
    2e Bennie Ram 1440 gr          2e Klazien Oosterkamp 40gr 
 
Op 21 mei was de tweede wedstrijd. 
Dit maal waren er 6 deelnemers en we visten in de Kerkbuurtkolk. 
Er werd redelijk wat vis gevangen. Veelal kleine. 
 
A 1e Dirk Ram 1215gr       B  1e Harriët Oosterkamp 260gr 
    2e Bennie Ram 465gr        2e Klazien Oosterkamp 170gr 
                                                  3e Sabrina Oosterkamp 115gr 
 
11 juni was de derde wedstrijd, 
Deze keer hadden we slecht 3 deelnemers en visten we wederom 
in de Kerkbuurtkolk. 
Heerlijk in het zonnetje en een redelijk aantal vissen. 
 
A 1e Dirk Ram 3895gr        B 1e Klazien Oosterkamp 60gr 
    2e Bennie Ram 880gr 
 
Eerste over het totaal Dirk Ram 7235gr en Klazien Oosterkamp 
270gr Beide kregen een wisselbeker. 
 
 
 



De snoek wedstrijden. 
 
Op 8 oktober was de eerste snoekwedstrijd. 
Er waren 3 deelnemers en er werd door Dirk Ram een snoek 
gevangen van 70cm. 
En hij werd eerste. 
 
Op 5 november de derde snoekwedstrijd (de tweede ging niet 
door). 
Er waren slechts 2 deelnemers. Alleen Adrie van Seijen ving een 
snoekje van 46cm. 
Hij kreeg de eerste prijs. 
 
Op 19 en 20 november waren de jaarlijkse 
snertsnoekwedstrijden. 
De eerste wedstrijd gevist op zaterdag middag waren er 4 deelnemers. 
Ieder mocht zelf kiezen waar hij heen wilde. Helaas ving er niemand een snoek. 
Op de tweede dag zondagochtend waren er 7 deelnemers. Alleen Maarten de Vries wist een snoek te vangen van 62cm in 

de Kerkbuurtkolk.  
Na afloop ging iedereen naar het dorpshuis en kon 
daar wat drinken en aanschuiven voor een heerlijke 
snertmaaltijd. Ook de deelnemers van de 
witviswedstrijden waren hierbij aanwezig. 
In afwachting van het dessert werden de prijzen 
uitgedeeld en de bekers uitgereikt. 
Eerste was Maarten de vries met 62 cm. Tevens was 
dit de grootste snertsnoek. Hiervoor kreeg hij de 
wisselbeker. De wisselhuls voor de meeste maatse 
snoek over de eerste wedstrijden ging naar Dirk Ram 
met 70cm. 
De snert en het overige eten was keurig verzorgd 
door de nieuwe beheerders van het dorpshuis. 
Voor hun een dikke pluim. 
 
 

We kunnen terug kijken met een tevreden gevoel. Tot volgend jaar!! 

  



BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS – 2023 

   

Waar een klein dorpje ontzettend GROOT in kan zijn! 

Voor het 6e jaar zet Blankenham zich in voor het goede doel, wij bewegen voor Multiple Sclerose 

(MS). Wij doen dit door de beroemde Kale Berg, de Reus van de Provence, de Mont Ventoux te 

beklimmen. Lopend, hardlopend of fietsend de berg op met als doel om geld in te zamelen voor 

onderzoek naar de oorzaak van MS met als uiteindelijke doel een MS-vrije wereld. 

Blankenham klimt tegen MS heet ons team, de stichting waar wij onder vallen is MoveS 

(www.moves.ms )  Een belangeloze stichting ontstaan uit mensen (allemaal vrijwilligers) die vaders, 

moeders, familieleden, vrienden of bekenden hebben, of hebben gehad, die leden onder de ziekte 

Multiple Sclerose en dus van dichtbij mee maakten wat voor gevolgen deze vreselijke ziekte voor ze 

had. Volgend jaar op 2e Pinksterdag, 29 mei 2023 organiseren ze voor de 11e keer het prachtige 

evenement www.klimmentegenms.nl Honderden mensen bedwingen die dag lopend, hardlopend, 

fietsend of handfietsend deze magische berg, vaak als tegenprestatie voor alle donaties die men 

opgehaald heeft. Al dit opgehaalde geld wordt gebruikt voor onderzoek naar de oorzaak van MS. 

Wij zijn weer druk bezig om een team samen te stellen die Blankenham gaat vertegenwoordigen in 

2023. Lijkt het je nu een prachtig om je hobby te verbinden aan dit goede doel en tevens jezelf een 

sportief doel te stellen? Of lijkt het je gewoon prachtig om mee te doen? Meld je dan aan bij ons team. 

Als je meer informatie wilt hebben, meld je dan even bij ons. Ik kan je nu al beloven dat je geen spijt 

zult krijgen       

Wij bewegen, oftewel Blankenham MoveS, op 2e Pinksterdag 29 mei 2023.  

Wij zullen weer diverse acties gaan organiseren om geld op te halen voor ons team. Met Pasen zullen 

we weer de allerlekkerste gerookte zalm uit de regio van Smokey & The Grill Bandits en roombooter 

gebakken stroopwafels gaan verkopen en dit jaar zullen we ook een heerlijk bierpakketje van Klinkert 

Bier & Delicatessen uit Blokzijl aan ons assortiment gaan toevoegen. Wilt u daar niet op wachten dan 

kunt u nu direct al 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. 

 

Wij willen u hele fijne feestdagen wensen en een super gelukkig en vooral een 

gezond 2023!! 

Contactpersonen: Rob en Jantina de Jonge, blankenham65@gmail.com 

 

http://www.moves.ms/
http://www.klimmentegenms.nl/
https://klimmentegenms.moves.ms/team/blankenham-klimt-tegen-ms
https://klimmentegenms.moves.ms/
mailto:blankenham65@


 

       Rana Feijth. 

 

                Wees maar niet bang de volgende 50 jaar duren net zo lang…. 

             een grijze haar en een rimpel daar, wat wil je ook je bent 50 jaar. 

                  Je bent nu welkom bij de 50 plussers stamppot eters in Kuinre! 

 

                 Uitnodiging 
             Voor het Kerstfeest van de Zondagsschool ’t Meibloempje.  

                           Zaterdag 24 december om 19.00 uur 

  is er weer het kerstfeest van de zondagsschool in de kerk in  

Blankenham. 

Dit feest van en voor de kinderen, 

    alles rond de geboorte van Jezus. 

                              Kom allen dit feest met ons vieren. 

  

Nieuwjaarsduik 2023. Het mag weer !!  

             Voor de 8,5 ste keer !!  

1 januari 14.00 uur en daarna erwtensoep en chocolademelk bij de 

,,Slootjes’’   

Voor degene die nog betaalbare topwijn nodig heeft bel Sloot 0650201723 

                 Voor topwijn moet je in Blankenham zijn! 

 

 



 

    Mededelingen Kerspel Blankenham. 

 

Op woensdag 16 december hebben wij onze 1e bestuursvergadering met het 

nieuwe bestuur gehad. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

• Koos Langelaan – voorzitter 

• Rob de Jonge – secretaris 

• Menno de Boer – ontvanger/penningmeester 

• Evert de Boer – bestuurslid 

• John Bos – bestuurslid 

• Marco Donker – bestuurslid 

 

Het contactadres voor het Kerspel: 

• ’t Strand 5, 8373 ER Blankenham 

• e-mail: blankenham65@gmail.com  

• Telefoon: 06-13761777  

Datum om alvast in uw agenda te noteren:  

Ingelandenvergadering zaterdag 11 februari 2023 aanvang 10.00 uur in    

Dorpshuis de Skulpe. 

Het Kerspelbestuur wenst iedereen hele fijne Kerstdagen een fantastisch 2023. 

 
 

 

 

  

mailto:blankenham65@gmail.com


 

Zaterdag 3 december heeft Sinterklaas met twee pieten ook Blankenham bezocht! 

Hij had voor alle kinderen uit het dorp een aardigheidje meegenomen. 

Het was een heuse verrassing van Zomaar om Sinterklaas met zijn pieten uit te nodigen! 

Zomaar...heel erg bedankt!! 

                                     

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Een idee voor Blankenham???? 

 
 
 
   Kerst en Nieuwjaars wensen. 
 

Wij wensen een ieder gezellige feestdagen en een gezond 2023 toe. 
Groet van Jaap en Geertje Oosten. 

       
          Het was een roerig jaar 2022, met veel ups en downs.                                  
Toch wil ik iedereen bedanken voor de hulp en luisterend oor 

en de vele kaarten die Annie gekregen heeft. 
           Annie en ik wensen iedereen fijne feestdagen en vooral gezondheid. 
                                                     Ineke Kikstra. 
 
                    Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2023 
                                                  Tinus Kruithof. 
 

Hierbij wil ik graag alle lieve mensen bedanken die me in allerlei vormen 

gesteund hebben bij m'n ziekenhuis opnames in Heerenveen 

en het revalidatie traject in Haren. 

Bezoekjes, presentjes, heeeeel veel kaartjes en appjes. Enorme waardering daarvoor! 

De heupoperaties zijn goed verlopen, maar helaas laten de longen mij in de steek. 
Daar is geen verbetering meer mogelijk. 

Een hartelijke groet, 

Jo Donker 



 
   

Toneelvereniging Blankenham 

Zet het vast in de agenda! 

Op zaterdag 4 februari 2023 speelt 

Toneelvereniging Excelsior een stuk wat 

lachen, gieren en brullen wordt en misschien wel met een paar rode blosjes! 

Omdat er dit jaar een leeftijdsgrens zit aan het stuk (16+), zal er op de vrijdagavond (3 febr) voor de 

jongeren onder ons een andere activiteit worden georganiseerd in samenwerking met het JAC. 

Meer info volgt snel! 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Blankenham. 

 

Vrijdag 20 januari 2023 wordt iedereen van harte uitgenodigd 

voor de Nieuwjaarsreceptie van Vereniging Dorpshuis en 

Dorpsbelang Blankenham. 

Vanaf 20.00 uur bent u welkom in De Skulpe om samen op het 

nieuwe jaar te proosten en elkaar, voor wie elkaar nog niet gezien heeft, de beste wensen te geven. 

Dorpsbelang zorgt voor een hapje en een drankje tijdens de receptie. Wij zien iedereen graag 

tegemoet om samen te proosten!  

  

  



                                                          

 

 

Ook dit jaar staat de keet weer in ons mooie dorp, bij het dorpshuis! 
Van 29 december tot en met 1 januari zullen er verschillende soorten avonden zijn. 

Donderdag 29 december  

17:00 uur Kindermiddag (Pannenkoeken eten & kinderdisco) 
21:00 tot 00:30 uur Keet los & raad de plaat! 

Vrijdag 30 december 
Foute party & pub quiz!  

Dresscode: Foute kleding 

Keet los om 21:00 tot 00:30 uur 

 

Zaterdag 31 december  
Oudjaarsfeest! 

14:00 tot 16:30 uur Vuur & broodje bal 

 
Zondag 1 januari 

Keet los om 01:30 uur 
We maken er een gezellige week van & hopen veel mensen te zien gedurende de 

keetavonden! Oud en Nieuw Blankenham 

 

 

Oudejaarsdag is De Skulpe vanaf 23.00 uur geopend om samen gezellig het oude jaar 

uit te zwaaien en 2023 te begroeten. 

Jurgen en Nicolette zullen tot een uur of 2 zorgen voor een hapje en een drankje 

en gezellige muziek. 

Vanaf half 2 kunt u verder feestvieren in de Keet bij De Skulpe! 

Iedereen is van harte welkom om samen de jaarwisseling te vieren!! 

 
   
  Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2023 

  



 

 

Wij hebben voor u in de aanbieding: 

Oliebollen: met of zonder krenten 10 stuks voor €9,00 

Appelbeignets:    5 stuks voor €9,50 

      10 stuks voor €17,50 

Oud Hollandse Snert:   1 Liter voor €7,00 

 

Wij komen op 17-12-2022 bij u langs om de bestelling op 

te nemen. U kunt t/m 25-12-2022 uw bestelling 

doorgeven aan: 

Jeroen Mollink  06 2425 0128     

Ruben Kramer  06 5735 9490 

Youri de Bruijn  06 4386 4990  

De bestelling wordt op 30-12-2022 bij u aan de deur 

bezorgd, of u kunt deze dan ophalen in het dorpshuis De 

Skulpe van 10:00 tot 13:00 

  



 
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! 

DijkdorpBlankenham.nl 
 

Verandert u van mailadres geef het ons dan door!! 
 

Heeft u nog iets te melden, mail ons gerust! 
Voor de 5 de van de maand! 

 
De volgende nieuwsbrief komt begin februari 2023. 

 

                                                i.kikstra@ziggo.nl 
                m.klijnstra@gmx.net 
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