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Het is alweer 15 jaar geleden, dat stichting ‘et Karkien’ Blesdieke is opgericht.
Om precies te zijn op 27 september 2002, met als doelstelling het kerkgebouw als
bepalend dorpsgezicht te behouden en ter beschikking te stellen voor
huwelijksinzegeningen, kerkdiensten, uitvaarten en culturele activiteiten.
Dank zij de inzet van vrijwilligers, bijdragen van donateurs en diverse fondsen, alsmede
de samenwerking met Dorpsbelang Blesdijke en de Protestante gemeente WillemsoordPeperga-Blesdijke lukt het om hieraan een positieve invulling te geven.
Ter gelegenheid van dit 15 jarig jubileum hebben we voor alle betrokkenen een
herinneringspen laten maken, welke bij deze nieuwsbrief wordt meegestuurd.
Het afgelopen jaar zijn er weer een aantal bijzondere activiteiten geweest, zoals
een filmavond over de Stroomkant van de Linde, een verkeersquiz en de jaarvergadering
van Dorpsbelang Blesdijke, een huwelijksinzegening, diverse kerk- en uitvaart diensten
enz.
uitgelicht: TEXTIELFESTIVAL
Op 9, 10 en 11 juni vond het tweede
Weerribben textielfestival plaats.
Één van de expositie locaties was ‘et
Karkien’ in Blesdieke, waar bij diverse
creaties en activiteiten tentoon gesteld
werden.
Het thema was dit jaar “handen”
Ruim 2000 belangstellenden hebben een
bezoek gebracht aan deze tentoonstelling
en exposities verspreid over de regio.
www.textielfestivalweerribben.nl

MUZIKALE AVOND MET “THE LASSES & KATHRYN CLAIRE”
Vanwege het succes en de positieve reacties op het concert van vorig jaar, hebben The
lasses en Katryn Claire ook dit jaar weer ons karkien in hun toernee opgenomen.
Vereniging Dorpsbelang Blesdijke organiseert op zaterdag 23 september a.s. een IersAmerikaans concert in ‘et Karkien’.
Verdere informatie: Dorpsbelang Blesdijke www.blesdijke.info

CABARET AVOND “DE BOER OP”
Op vrijdag 10 november a.s. zal Irene van der Aart een cabaretavond verzorgen.
In 2003, lang voordat ‘Boer Zoekt Vrouw’ voor het eerst op televisie te zien was, liep ze in
Cuba een Achterhoekse boer met koeien tegen het lijf.
Sinds die tijd reist ze heen en weer tussen Amsterdam, haar opdrachten als cabaretière en
theatermaker en de boerderij, waar boerentaken op haar wachten en in de hoop tot rust te
komen op het platteland.
Hoe kon ze weten dat bronstige stieren en overspannen hanen zoveel lawaai maken?
‘DE BOER OP’ gaat over de verschillen tussen het leven in de stad en op een boerderij.
Over tradities, koeien vangen, gemoedelijkheid en rust op het platteland en de verleidingen
van de stad.
Over het beste van twee werelden.
Over hoe het leven met een boer echt is.
Met gratis tips voor stadse vrouwen die
erover denken om verkering te zoeken
met een boer….
Vrijdag 10 november 2017
Aanvang 19.45 uur.
De zaal is geopend vanaf 19.15 uur.
Entree € 10,00 per persoon.
VOL = VOL, maar reserveringen zijn
mogelijk via Betsy Wallinga:
bwallinga@hotmail.com of 06-12596641
KERSTMARKT 2017
Op vrijdag 8 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 in ‘et Karkien’ BLESDIJKE
Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga-Blesdijke:
Ochtenddienst zondag 8 oktober, 09.30 uur met voorganger ds. G van den Doo.
Kerst nachtdienst 24 december, 21.30 uur met voorganger ds. G van den Doo en met
medewerking van Crescendo uit Steggerda.
ACTIVITEITEN 2018
De Historische Vereniging Weststellingwerf e.o. geeft op 21 maart 2018 een lezing over
Heerlijkheid De Eese. Aanvang 19.45 uur.
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: 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

