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De zomer loopt op het einde en de dagen worden korter. Toch nog een aardige
nazomer de laatste weken, en dat komt goed uit voor het schilderwerk.
Verschillende vrijwilligers hebben de afgelopen maanden flink wat werk
verzet. Naast het schilderen is de verbouwing binnen afgerond en is een start
gemaakt met de bestrating, het “brinkplan”.
Activiteiten zijn er ook geweest, zoals de opening van et kaarkien op 28 april
en natuurlijk de voorstellingen van Opera Spanga.
Aankondiging:
Vrijdag 23 september a.s. wordt er een speciaal concert gegeven door:
Het CECILIA KOOR uit STEGGERDA
Aanvang 20.00 uur
Dit gemengde koor van de katholieke kerk Steggerda zal hun repertoire ten
gehore brengen onder leiding van dirigente Joke Spin en organiste Joke
Dijkstra.
Na de koorzang volgt er nog een lokaal verrassingsoptreden.
Voor de entree met kopje koffie wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.
Iedereen is welkom !
Opening
Op 28 april j.l. is “et kaarkien” als dorps centrum officieel geopend door onze
voormalige burgemeester Heite. Symbolisch is de kerkklok geluid en de vlag
van Blesdijke voorin de kerk geplaatst.
Burgemeester Heite vertelde, hoe hij aan het begin en eind van zijn ambt op
zeer plezierige wijze in het dorp Blesdijke is ontvangen.
Voorzitter Marten Bosma haakte in op het verhaal van de burgemeester met
een ludiek verzoek tot gemeentelijke steun aan het karkien.
De burgemeester en de voorzitter waren in in het Stellingwerfs volledig aan
elkaar gewaagd.
De avond werd muzikaal omlijst door de Blesdieker formatie Duzz, alsmede
een gelegenheids optreden van Andre Otten en Grietje van der Voort.
Zij brachten op fraaie wijze het eigen lied “et Kaarkien”.
Ondertussen was er koffie en waren de nieuwe toiletten, keuken en centrale
verwarming in gebruik genomen.
Het grotere podium voorin de kerk biedt ruimte voor diverse activiteiten.

Opera Spanga
Op 21 en 22 mei werd de kamer opera “Sancta Susanna” ten uitvoering
gebracht in et karkien. De stichting Opera Spanga pakte de zaak
professioneel aan, want in de dagen voorafgaand werd een flink toneel
opgebouwd. Inpandig was er sprake van een metamorfose.
Over de volle breedte van de kerk werd een decor gebouwd, met een lichtshow
tot buiten de kerk. Vrachtwagens met apparatuur werden aangevoerd en er
was een eigen stroom voorziening.
De opera verhaalde over de relatie tot Christus vanuit twee perspectieven.
Het ene deel benadrukte de relatie met liefde in religieuze zin en het andere
deel vanuit een non met een liefdevolle relatie in erotisch perspectief.
Beide avonden waren uitverkocht en de reacties over de voorstelling waren
zeer positief. Een bijzonder evenement in ons kaarkien.
Schilderwerk
Er is deze zomer flink geschilderd aan het kaarkien. Vooral de toren was er
aan toe en we hebben een paar vrijwilligers gevonden zonder hoogtevrees.
Met een hoogwerker van Kors een paar weken aan de slag en het resultaat is
uitstekend.
Ook de raamkozijnen zijn opnieuw geverfd en misschien lukt de dakgoot dit
jaar ook nog wel. Kan ie er weer een paar jaar tegen moet je maar denken.
Het Brinkplan
Tijdens de opening van het karkien werd het brinkplan gepresenteerd, waarbij
we de toegang tot het kaarkien willen verbeteren en de brink met zijn centrale
ligging in het dorp beter willen benutten.
Hiervoor is een bijdrage door de provincie Friesland toegezegd in het kader
van plattelandsprojecten. (ROM Zuid-Oost Friesland)
In mei is de oude beplanting langs het toegangspad verwijderd en is er een
ligusterhaag aangeplant.
Vervolgens ontvingen we na een tip een flinke vracht oude straatklinkers van
de gemeente Weststellingwerf. Deze kwamen tevoorschijn bij de renovatie van
de Heerenveenseweg in Wolvega. Onze dank hiervoor.
Het was wel flink uitzoeken en sorteren, maar hierdoor hadden we wel mooi
100 – 150 vierkante meter ouderwetse klinkers.
De helft van deze stenen is inmiddels gestraat, en het ziet er prachtig uit.
In het najaar zal het traject op de brink aangepakt worden. Vrijwillige handen
hiervoor zijn altijd welkom.

Tot slot…
Voor nadere informatie, boekingen, suggesties en ideëen kunt u terecht bij het
stichtingsbestuur: Marten Bosma, Betsie Wallinga, Willie Scholten, Marco Hof
of Gerard Brundel. (nieuw bestuurslid, hij vervangt Wim Hermans)
“et kaarkien” is ook op internet te vinden onder www.blesdijke.com.
Tot ziens op 23 september in “et kaarkien” !!

