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8398 GM BLESDIJKE

Allereerst willen wij u hierbij een voorspoedig en gezond 2006 toewensen.
Wat ‘et karkien’ betreft wordt het weer een gevarieerd jaar met diverse
activiteiten. We hebben gelukkig al weer het een en ander op het programma
staan, dus stil zitten is niet nodig.

Cecilia koor
Op 23 september j.l. heeft het
gemengd koor St. Cecilia uit
Steggerda een concert gegeven in ‘et
karkien’.

Onder redelijke belangstelling,
maar met veel enthousiasme
werden 12 liederen ten gehore
gebracht, alsmede 2 muzikale
intermezzo’s.
Tijdens het concert zijn er opnames
gemaakt door Cees Pols. Van deze
opnames is inmiddels een CD
verschenen. Van Gerard Smale
vernamen we, dat de CD behoorlijk
populair is in de regio. De eerste
oplage van 200 stuks is inmiddels
uitverkocht en er wordt gewerkt aan
een tweede oplage.
Voor verdere informatie of een CD
kunt u terecht bij fam. Smale,
markeweg 36 Blesdijke, tel 441669.

Andre en Martin
Nadat het Cecilia koor haar voorstelling had beëindigd, volgde een verassend
optreden van het duo Andre Otten en Martin Strampel.
Andre heeft in de loop der jaren een aantal teksten gemaakt over Blesdieke.
Samen met organist Martin Strampel brachten ze vier van deze liederen ten
gehore. De rake teksten van “de Liesterbeslaene”, “oons dorp” , “et baankie”
en natuurlijk “et karkien” werden enthousiast ontvangen.
Volgens ons krijgt dit optreden zeker nog een vervolg !

Kerstmarkt
Op 16 en 17 december hield familie
de Jong (lagebroekweg 1) een
kerstmarkt in ‘et karkien’. Mevrouw
de Jong is al jaren creatief met
bloemschikken, voor “huis, tuin en
kerst”. In haar vorige woonplaats
Bantega hielden ze jaarlijks een
kerstmarkt aan huis. Nu ze in
Blesdijke wonen leek ‘et karkien’
hen een passende plaats voor een
kerst markt.
De kerk werd ingericht met
allerhande versieringen,
kerststukjes, kaarten, beeldjes een
kerstboom en zelfs een echte
kerstman…
Op beide dagen druppelden de
belangstellenden binnen.
Menig bezoeker keerde huiswaarts
met een aardigheidje.
Het leek ons, ondanks het slechte
weer en geringe opkomst een
geslaagde markt.

de kerstman op bezoek…

Het Brinkplan
Na het straatwerk, klinker sorteren en de ligusterhaag is het brinkplan even in
een pauze terecht gekomen. Dit voorjaar wordt de uitvoering hervat en dat is
nodig ook, gezien de natte, donkere situatie van nu.
Hopelijk kunnen we aan het eind van 2006 genieten van een mooi
heringerichte brink.
Agenda
In het nieuwe jaar staan er al weer een paar activiteiten gepland:
Vrijdag 10 februari
Dinsdag 28 februari

ACCORDEON ENSEMBLE o.l.v. Klaasje Looyenga
aanvang 20.00 uur, entree: €5,00 incl. koffie/thee
PIETER STUYVESANT lezing, aanvang 19.30 uur
Entree: vrije gift

Tevens zal “et karkien” dit voorjaar weer een paar keer als trouwlocatie
gebruikt gaan worden.

Tot slot…
Voor informatie, boekingen en ideëen kunt u terecht bij stichtingsbestuur:
Marten Bosma, Betsie Wallinga, Willie Scholten, Gerard Brundel, Marco Hof.
“et karkien” is op internet te vinden onder www.blesdijke.com.
Tot ziens in “et karkien” !!

