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10 Jaar ‘et Karkien’
Op 27 September 2012 was het precies 10 jaar geleden dat Stichting ‘et Karkien Blesdieke’ is
opgericht. De overdracht van de NH kerk werd in september 2002 officieel vastgelegd bij de
notaris. De stichting startte met steun van het dorpsbelang, donateurs en de inwoners.
Hierbij een korte terugblik op het behoud van een markant stuk dorpsgeschiedenis.
Er leefden verschillende ideeën in het dorp over de mogelijkheden met het gebouw en de locatie.
Dorpshuis, feesten, bijeenkomsten, huwelijksinzegeningen, begrafenissen, lezingen en
filmavonden.
Daarnaast hadden en hebben we met afspraken te maken, die bij de overdracht
overeengekomen waren met het NH kerkbestuur. Het kerkhof dat nog in gebruik is,
begrafenissen en enkele kerkdiensten (kerst, zomer), het onderhoud van de karkebrink met recht
van overpad. De afgelopen tien jaar is ‘et karkien’ dan ook voor veel gevarieerde doeleinden
gebruikt.
Er is geinvesteerd in de vernieuwing van de verwarming, een wateraansluiting en het inrichten
van toilet en keukenblok. Hierdoor werd ‘et karkien’ voor meerdere doeleinden inzetbaar.
Het kerkinterieur werd eerst authentiek gelaten, en pas afgelopen jaar zijn de banken
vervangen.
Ook is bij gemeente en brandweer een gebruikersvergunning aangevraagd. Deze is na enkele
veiligheidsvoorzieningen ook verleend voor maximaal 100 bezoekers.
Ook is ‘et karkien’ aan de buitenkant geheel geverfd, inclusief de toren.
Intussen was de staat van de karkebrink en de verlichting vooral in de wintermaanden een
grote zorg. Na goede contacten met de gemeente en provincie is besloten tot een herinrichting
van de karkebrink. Dit is in twee fasen uitgevoerd met steun van de Provincie Fryslan en de
gemeente Weststellingwerf.
Dankzij alle steun van vrijwilligers en donateurs is ‘et Karkien’ nog steeds gezichtsbepalend!
Twee dorpsgidsen organiseerden
een dorpswandeling in Blesdijke
Marietje Eshuis-Wolfs uit Wolvega en
Ede Wallinga uit Blesdijke hebben
afgelopen voorjaar de door Tresoar,
Fries Historisch en Letterkundig
Centrum georganiseerde cursus
dorpsgids, met succes afgerond.
bron: Blik op Weststellingwerf
foto: Lenus van der Broek

‘Et Karkien’ als trouwlocatie
Regelmatig krijgen we de vraag of ‘et Karkien’ als trouwlocatie gebruikt kan worden.
Dit is inderdaad het geval, de kerk is zeer geschikt en we hebben de benodigde
gebruikersvergunning. Dit jaar staan er alweer 3 huwelijken gepland!

KERSTMARKT – In het sfeervolle Karkien
aan de Markeweg in Blesdijke werd in
december de vijfde traditionele kerstmarkt
gehouden. Voor zover bekend de eerste
kerstmarkt in de regio Weststellingwerf.
De deelnemers van vorig jaar waren nu ook
weer aanwezig. Nieuw was een kraampje
met pindabollen en dergelijke voor de vogels,
knijpertjes bakster, kaasspecialist en een
sjaaltjeskraam. Natuurlijk ontbraken de vele
kerststukjes niet.
Vereniging dorpsbelang Blesdijke had de
koffie en theekraam. Op vrijdagavond was
er muzikale medewerking van een
blokfluittrio uit Heerenveen onder leiding van
Tiny Scholten, zij speelden diverse
kerstliederen. De organisatie was in handen
van de Stichting Et Karkien Blesdijke.

Foto: Lenus van der Broek
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Onderhoud Karkien
Voor de reparaties en vernieuwing van het dak aan de oostkant wordt een begroting opgesteld
en we onderzoeken de mogelijkheden voor financiële ondersteuning.
De pannen en het hout zijn in slechte staat en moeten vervangen worden.
De houten kerkbanken zijn afgelopen jaar
verwijderd en we hebben 80 stapelbare
horeca stoelen aangeschaft.
Hierdoor is de ruimte in de kerk beter te
benutten voor verschillende activiteiten.
De stoelen zitten prima.
We zoeken nog naar een aantal bijpassende
tafels.

Paasvuur 2013
Het paasvuur voor 2013 wordt op zondagavond 31 maart ontstoken op het land direct
achter de kerk. Aanvang 19.30 uur.
Op zaterdag 23 en 30 maart is er gelegenheid voor donateurs om schoon snoeiafval bij de
bult te brengen tussen 10.00 – 16.00 uur.
Donateurs info
Stichting ‘et Karkien Blesdieke’ probeert zo goed mogelijk langs het donateurs- bestand 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 Marten Bosma
(451417), Betsie Wallinga (451423), Willie Scholten (452449), Gerard Brundel (453211),
Internet www.blesdijke.com.
Marco Hof (452226) – mhof@sublym.nl

