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De kerstdagen zijn weer voorbij en het jaar 2008 zit er alweer op.
‘et karkien Blesdieke’ kan terugkijken op een goed jaar. ‘Et karkien’ is 2008
weer gebruikt voor diverse activiteiten, zoals kerkdiensten, lezingen,
huwelijksvieringen, de toneelvereniging en de kerstmarkt.
Rondom ‘et karkien’ is er flink gesnoeid, er zijn wat kleine reparaties aan het
dak geweest en het tweede deel van de inrichting van de Brink is gestart.
Hierover verderop meer informatie.
Er zijn op dit moment 175 donateurs, veelal uit het dorp, maar toch ook een
behoorlijk aantal van buiten Blesdijke. Dank voor jullie steun en bijdrage !
Het Brinkplan
In het voorjaar ontvingen we een lading klinkers van de gemeente
Weststellingwerf. De hele zomer lagen deze klinkers te wachten op de
vrijwillige stratenmakers. Pas in november 2008 was het zover.
De Provincie ging akkoord met het plan B voor de inrichting van de Brink.
Hierdoor kregen we middelen om aan de slag te gaan.

De eerste stenen van het B plan onder deskundig bestuur van Burgemeester Jos Koek

Op de jaarvergadering van het dorpsbelang Blesdijke zijn een aantal
vrijwilligers opgetrommeld om de tweede fase aan te pakken. Deze bestaat uit:
-

bestraten van inrit en rijpad ‘brink – west’ circa 300 m2 klinkers
Grondwerk, zandbed en uitvlakken oostzijde parkeerplein.
Bestraten van inrit en rijpad ‘brink – oost’ circa 250 m2 klinkers
Vergroten van het ronde plein met circa 150 m2 klinkers
Verlichting op de brink en kerkpaadje: 2 grote en 2 kleine sierlampen
Verdere aankleding brink: bloembakken, bankjes ect.

Door een uitstekende inzet van verschillende dorpsgenoten is “Brink-west”
inmiddels gereed en toegankelijk.

In samenwerking met installatiebedrijf van der Heide is ook de sierverlichting
geplaatst en deze kon precies op tijd voor de kerstmarkt in gebruik genomen
worden.

De brink op 1 januari 2009 met uitzicht op cafe van der Wal.

Klassieke lantaarn verlichting

In het voorjaar van 2009 hopen we het straatwerk gereed te hebben en
beginnen we met de verdere aankleding.
Kerst 2008
De afgelopen maand december waren er veel activiteiten in en rond ‘et
karkien’. De kerstmarkt op 12 en 13 december is geslaagd en zeker voor
herhaling vatbaar. Er was een presentatie over de groenvoorziening in
Blesdijke en een lezing over Pieter Stuyvesant.
De kerkdienst tijdens de kerstnacht was dit jaar bijzonder sfeervol.
De hele maand december stond er een mooie kerstboom van Staatsbosbeheer
op de Brink.
Agenda 2009
In het nieuwe jaar staan er al weer een paar activiteiten gepland:
Vrijdag 4 februari
Zondag 12 april
Zaterdag 4 april

bijeenkomst werkgroep Groenvoorziening Blesdijke
Aanvang 20.00 uur
PAASVUUR op het land achter de kerk, aanvang
19.30 uur.
Gelegenheid voor donateurs om (schoon) snoeihout te
brengen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Donateurs info
Stichting ‘et Karkien Blesdieke’ probeert zo goed mogelijk langs het
donateursbestand te gaan voor de jaarlijkse bijdrage.
Bij voorkeur ontvangen we de jaarlijkse bijdrage van €10.00 per bank.
Dit kan worden overgemaakt op rek. 26.58.20.413 van Friesland Bank t.n.v.
‘et karkien’ onder vermelding van je naam en adres.
Alle donateurs krijgen een bewijs toegestuurd. (info B. Wallinga 0561-451423)

Tot slot…
Voor informatie, boekingen en ideëen kunt u terecht bij stichtingsbestuur:
Marten Bosma (451417), Betsie Wallinga (451423), Willie Scholten (452449),
Gerard Brundel (453211), Marco Hof (452226).
internet www.blesdijke.com.

