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Op initiatief van Dorpsbelang Blesdieke zijn er afgelopen jaar een aantal avonden
georganiseerd om te onderzoeken of er behoefte is aan een buurthuis en wat voor
mogelijkheden het dorp Blesdijke hiervoor heeft. Daarbij is tevens een enquête gehouden
onder de dorpsbewoners.
Er zijn flink wat ideeën binnengekomen, waarin diverse mogelijkheden van ‘et Karkien’
benoemd zijn. Naast mogelijkheden zijn ook de beperkingen van het gebruik aan de orde
geweest. Onze doelstelling, gebruiksregels en voorwaarden zijn door het bestuur nader
toegelicht en staan inmiddels ook op de website www.etkarkienblesdieke.nl
Natuurlijk zijn er best wat mogelijkheden om in ons karkien te organiseren. Dat is ook
afgelopen jaar weer duidelijk geworden met onder andere:
Een uitverkochte cabaret avond ‘de boer op’ ; de jaarlijkse kerstmarkt en kerst nachtdienst,
goed bezochte film avonden ‘langs de Lende’ ; lezingen historische vereniging Weststellingwerf, de dorpskwis, vergaderingen Dorpsbelang; startpunt van kuier- en fietstochten.
We hopen dat er komend jaar ook weer een gevarieerd aantal activiteiten zullen
plaatsvinden. Daarnaast proberen we samen met donateurs en vrijwilligers, et karkien met
brink in zijn huidige staat goed te onderhouden.
WANDEL 3-DAAGSE Weerribben - Wieden
Van 31 augustus tot 2 september is er vanuit Paasloo een wandel 3-daagse georganiseerd.
Onder prachtige weersomstandigheden en met een record aantal wandelaars waren er
wandelroutes van 15, 25 en 40 kilometer uitgezet in de regio Steenwijkerland en
Weststellingwerf. Op zondag was Et Karkien rustpunt in de route. Zie ook www.w3d.nl

Demonstratieavond “MEDIUMSCHAP”
Tijdens deze demonstratieavond zullen mediums Paul Jacobs(UK), Greetje Grootjans,
Nathalie Visser en Erik Boom contacten voor u maken met overleden dierbaren uit de
Spirituele Wereld.
Zij hopen u te mogen verwelkomen op deze avond waarin zij graag aan u willen laten zien
dat er leven is na de dood. Sterker nog, dat er eigenlijk alleen maar leven bestaat, maar op
een andere manier.
Dit doen zij op een respectvolle manier naar u toe en naar de mensen in de, nog voor velen,
ongeziene wereld. Graag nodigen zij u uit voor een avond waar ruimte is voor ontroering,
verdriet en troost…maar er is ook zeker ruimte voor een gulle lach!
Gezien de aanwezigheid van internationaal bekend medium Paul Jacobs zal er een tolk
aanwezig zijn waardoor het voor iedereen te volgen en te begrijpen is.
Vrijdag 30 november 2018 - Aanvang 19.30 uur.
De zaal is geopend vanaf 19.15 uur.
Entree € 15,00 per persoon.
Reserveringen zijn mogelijk via Bela Koning:
belakoning76@hotmail.com of 06-30 80 85 64
Daarnaast zal er deze avond muzikale begeleiding zijn
in de vorm van klankschalen door Annemieke van der Veen.
KERSTMARKT 2018
Op vrijdag 7 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 – 20.00 uur.
Contactpersoon voor vragen of nadere informatie : Betsy Wallinga 0561-451423.
KERKDIENSTEN in ‘et Karkien’ Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga-Blesdijke:
Zondag ochtend 11 november, 09.30 uur met voorganger ds. G van den Dool
Kerst nachtdienst 24 december, 21.30 uur met voorganger ds. G van den Dool en met
medewerking van de Bazuin uit Wetering.
DONATEURS
Stichting ‘et Karkien Blesdieke’ dankt alle donateurs voor hun 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

