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Begin december had menigeen van ons de wens op een witte kerst. Het gebeurt in
Nederland niet zo vaak, dus half december was er alom plezier, toen ons land onder een
witte deken kwam te liggen.
Inmiddels ligt er al bijna twee maanden sneeuw en veel dorpsbewoners kijken uit naar
de lente. Ons karkien en ook de brink liggen er natuurlijk prachtig bij.
De jaren ‘tien’ zijn aangebroken, terwijl de eeuwwisseling ons nog vers in het geheugen
ligt. Stichting ‘et Karkien Blesdieke’ is in 2002 opgericht, dus we zijn zeven en half jaar
onderweg.
Afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten rond ‘et karkien’ gehouden. We denken daarbij
aan het paasvuur, de Pieter Stuyvesant kuiertocht, enkele kerkdiensten, exposities en
lezingen, de actie ‘dorpen in het groen’ en de verdere inrichting van de brink.
De toneelvereniging de Polleproaters hebben in het najaar vele uurtjes geoefend in ‘et
karkien’. Het resultaat werd eind november getoond in de smederij van Blesdijke.
In december was er natuurlijk de kerstmarkt en de kerstnacht dienst.
Al met al was 2009 een jaar om met tevredenheid op terug te zien.
Historie
Verhalen over ‘et karkien’ in Blesdieke gaan terug tot de 13e eeuw.
Het karkien heeft er niet altijd zo uitgezien als nu. In de loop van de eeuwen is ‘et
karkien’ een paar keer herbouwd ten gevolge van brand en instorting.
Het huidige karkien stamt uit 1843. Van de voorgaande uitvoeringen zijn geen foto’s,
maar nog wel enkele tekeningen opgedoken. Deze ontvingen we van Geert Lantinga.

Pieter Stuyvesant kuiertocht
Op 6 juni 2009 werd in de gemeente Weststellingwerf een grote kuiertocht
georganiseerd. Het dorp Blesdijke presenteerde zich uitgebreid. Zo ging de tocht door het
kasteel van Blesdijke en was er een stempelpost ingericht bij cafe de Polle.
Diverse Blesdiekigers waren uitgedost in middeleeuw kostuum en op de karkebrink was
een picknickplaats ingericht met muziek, eten en drinken, en toilet voorziening.
Het karkien was voor deze gelegenheid ingericht als expositie ruimte.
De Kunstenaressen Inge Jonkers, Nellie Roose en Marijke Booy toonden hun creativiteit
en kregen veel positieve reacties.
Het Brinkplan
Inmiddels zijn het parkeerplein en beide inritten geheel bestraat. De ‘cirkel’ zal nog
worden vergroot. Langs de westelijke inrit is een beukenhaag geplant met dank aan de
actie ‘dorpen in het groen’
In het voorjaar van 2010 willen we de brink verder aankleden met beplanting en
aankleding. Ook de sloot vooraan de brink zal nog worden verfraaid.
We vragen hierbij ideeën en hulp van dorpsgenoten of donateurs.
Wellicht kunnen ook de hoveniers en groenbedrijven ons hier bij helpen.
Bedoeling is, dat we de brink deze zomer officieel in gebruik nemen.
Kerst 2009
De kerstmarkt op 11 en 12 december was wederom een succes.
De kerstboom op de brink was dit jaar beschikbaar gesteld door K. Duursma.
Paasvuur 2010
De regelgeving voor paasvuren is door de gemeente gewijzigd. Hierdoor is het voor
ons lastig om het dit jaar rond te krijgen. Dorpsbelang Blesdijke heeft op de
jaarvergadering aangegeven graag een paasvuur op onze locatie te houden. Zij
zullen zich sterk maken bij de gemeente, zodat het evenement ook dit jaar door kan
gaan. Onder voorbehoud wordt het paasvuur gepland op
Eerste paasdag 4 april vanaf 19.30 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…
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