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Na de flinke verbouwing – renovatie van het dak in 2015 – is het dit jaar een stuk rustiger 
in en rond et Karkien. We zijn trots en tevreden over de huidige staat van ons Karkien.  
De boel zit weer goed in de verf, de dakgoten, wanden en interieur zijn onderhouden. 
 
Maar met een ‘eigen huis’ is altijd wel wat te doen. De oude elektrische bekabeling over de 
plafonds bleek nodig aan vervanging toe. Onder leiding van installatiebedrijf E. van der 
Heide zijn de onveilige kabels en buisjes vervangen.  
 
We kijken nog wel uit naar enkele praktische en geschikte tafels. Wie weet heeft iemand 
nog een goed idee. Ze moeten flexibel inzetbaar / stapelbaar en/of inklapbaar zijn. 
 
Genoeg over materiaal gepraat, nu aandacht voor de activiteiten in ‘et Karkien’. 
Naast enkele kerkdiensten staan er nog een paar andere activiteiten op de agenda.  
 
MUZIKALE AVOND MET  “THE LASSES & KATHRYN CLAIRE” 

Vereniging Dorpsbelang Blesdijke organiseert op 23 september a.s. een Iers-Amerikaans 
concert in et Karkien. Vorig jaar was het concert een groot succes, vandaar dat het dit jaar 
weer op de agenda staat. 
 

 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.blesdijke.info en vanaf 22 augustus bij SMIT Blesdijke 
BV, Markeweg 155. Prijs in de voorverkoop € 10.00 en op de avond zelf € 12.00.  
 
Aanvang  20.15 uur. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. 
Een muzikaal voorproefje is te vinden op YOUTUBE  -  zoeken op  ‘the lasses’. 
 



HINKY BANGMA - OP KLOMPEN DOOR AMERIKA  

Op 20 oktober a.s. komt Hinky Bangma uit Lemmer haar verhaal vertellen in et Karkien. 
 
30 jaar geleden besloot Hinky een wereldreis te gaan maken op de fiets.  
Vanaf Schiphol vloog ze naar New York en daar aangekomen kocht ze een 2e hands fiets. 
Met een slaapzak, een beetje kleding, een pot honing en pindakaas en een paar klompen 
aan de voeten ging ze op stap. 
 
Een fietstocht van 9000 km  
vol met belevenissen 
 
Het bijzondere verhaal wordt 
door Hinky verteld aan de hand 
van een dia presentatie. 
 
Aanvang 19.45 uur. 

 
 
KERSTMARKT 2016 

Op vrijdag 9 december is er in ‘et Karkien’ de traditionele kerstmarkt. 
Diverse stands met kerst- en vrije tijds spulletjes worden op deze markt gepresenteerd en 
aangeboden. De toegang is vrij en de markt is geopend van 14.00 – 21.00 uur.   
Contactpersoon voor vragen of nadere informatie : Betsy Wallinga 0561-451423. 
 
 
KERKDIENSTEN  BLESDIJKE   
Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga-Blesdijke: 
Zondag    30 oktober 2016       9.30 uur - Kerkdienst, voorganger Ds. G. van den Dool 
Zaterdag 24 december 2016 21.30 uur - Kerstnachtdienst m.m.v. de Bazuin  
 
 
TEXTIEL FESTIVAL WEERRIBBEN  
Na een geslaagde eerste editie in 2015 wordt op 9, 10 en 11 juni 2017 een nieuw 
Festival georganiseerd. In plaats van twee dagen in 2015 wordt het nu drie dagen 

genieten van mooie textielkunst, onder andere in et Karkien Blesdieke.  
Het gekozen thema is HANDEN -  Nadere info www.textielfestivalweerribben.nl  
 
DONATEURS  

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.  
Het volledige nummer is nu: NL51 RABO 0135 9287 29  t.n.v. ‘et Karkien’ onder 
vermelding van je naam en adres.  
Alle donateurs krijgen een bewijs toegestuurd. (info B. Wallinga 0561-451423) 

 

Voor informatie, boekingen en ideeën kunt u terecht bij het stichtingsbestuur Marten Bosma 
(451417), Betsie Wallinga (451423), Willie Scholten (452449), Gerard Brundel (452311), 
Marco Hof (452226) – mhof@sublym.nl     Internet  www.etkarkienblesdieke.nl  


