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Onderstaande foto ontvingen wij van een oplettende lezer van het Friesch Dagblad.
‘Oons Karkien’ prachtig in beeld gebracht afgelopen winter door fotograaf Frans
Andringa. Let ook op het leuke onderschrift: ”de Kaarkien-kerk in Blesdijke”.

.
Historie: Hobbyfilmers maken drama over Friese Waterlinie.
Op vrijdagavond 12 november 2011 was de eerste publieke vertoning voor alle
Stellingwervers en andere geïnteresseerden in Et Kaarkien te Blesdijke:
‘Hoe Bommen Berend met Hans Willem van Aylva vocht ‘
Toen Overijssel in de handen van Münster viel, werd door Hans Willem van Aylva (in de
film gespeeld door Jelke Nijeboer), die Fryslân moest verdedigen, de zogenoemde ‘kleine
waterlinie’ aangelegd. De linie begon aan de Zuiderzee en liep langs Heerenveen,
Wolvega en Gorredijk tot aan Frieschepalen. Het gebied kon door een stelsel van dijken
en schansen onder water gezet worden en vormde zo een verdedigingslinie.
Deze waterlinie werd gebruikt om in 1672 het land te verdedigen tegen de bisschop van
Münster, alias Bommen Berend, en zijn leger. Bommen Berend (gespeeld door Teake
Draaier), die in Fryslân smalend Smoarge Baarch werd genoemd, slaagde er in 1672
niet in die linie te nemen, en dus ook niet om Fryslân in te nemen.
Een groep amateurfilmers maakte een historisch docudrama over de gebeurtenissen bij
de Friese Waterlinie in de Stellingwerven. Met de film willen de makers van elkaar leren,
maar ook iets van de geschiedenis van het gebied laten zien.

Aankleden van de Brink
De bestrating van de Karkebrink is deze winter afgerond, de laatste stenen zijn
opgeruimd en de grond is vlakgemaakt. Dank voor alle vrijwillige handen, die dit
klaargespeeld hebben. We willen de karkebrink dit jaar nog gaan aankleden en denken
aan lage bloeiende planten. Wellicht is er ook ruimte voor een paar bankjes.
Rond de greppel langs de Markeweg zetten we waarschijnlijk wat kruipbeplanting.
Onderhoud Karkien
Het dak aan de oostkant is aan groot onderhoud toe. De pannen en het hout zijn in
slechte staat en we gaan inventariseren wat er precies vervangen moet worden.
We zullen hiervan de kosten gaan begroten en een planning maken.
Ook zal er weer schilderwerk moeten worden ingepland.
In de kerk zelf zoeken we nog naar geschikte stapelstoelen, ter vervanging van de
huidige banken. Dit zal het gebruik van het kerkgebouw veelzijdiger maken.
Kerstmarkt Blesdijke goed bezocht
BLESDIJKE – In het sfeervolle ‘Et Karkien’ aan de Markeweg in Blesdijke werd op
vrijdag en zaterdag een kerstmarkt gehouden.
Er werden diverse producten verkocht,
zoals jam, vruchtensiroop, stoofpeertjes,
hip tafelzeil, lampenkappen, tassen en
bijvoorbeeld glas in lood artikelen. Ook
werden er natuurlijk kerststukken en
kransen verkocht. Er was veel
belangstelling, met name op de
vrijdagavond.
(Foto Lenus van der Broek).

Paasvuur 2012
De paasbult van 2011 heeft vorig jaar niet gebrand, vanwege een stookverbod.
We willen het paasvuur dit jaar alsnog ontsteken, en wel op zondagavond 8 april
Aanvang 19.30 uur.
Op zaterdag 24 en 31 maart is er nog gelegenheid voor donateurs om schoon snoei
afval bij de bult te brengen tussen 10.00 – 16.00 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, maar dit
gaat niet automatisch. Het bedrag kan worden overgemaakt op rek. 26.58.20.413
van de 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 ideeën kunt u terecht bij het stichtingsbestuur
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Internet www.blesdijke.com.

