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Begin van dit jaar was er veel ophef over glasvezel in de buitengebieden van
Weststellingwerf. Twee aanbieders van supersnel internet probeerden de inwoners van
Blesdieke te overtuigen om de digitale diensten bij hun af te nemen. Et Karkien werd
meermalen benaderd om als informatie plek te dienen.
We hebben geprobeerd om dit zo neutraal en bescheiden mogelijk in te vullen, door beide
partijen de ruimte tot presentatie te gunnen. We willen graag een informatief punt zijn en
geen reclame object. Gelukkig is de rust weder gekeerd en heeft een ieder zijn afweging
kunnen maken.
Hopelijk gaat het er straks bij de aanleg minder onstuimig aan toe. Vanuit de lucht ziet het
er in ieder geval vredig uit….

Et Karkien was afgelopen jaar startpunt van diverse kuiertochten door de natuur.
Dorpsbelang Blesdieke hield een aantal bijeenkomsten en een heel gezellige dorpskwis.
Ook Vereniging Historisch Weststellingwerf wist et Karkien vol te krijgen met
belangstellenden uit de regio.
Andries van der Veen toonde ons de zesde filmavond over de stroomdal van de Lende.
WANDEL 3-DAAGSE Weerribben Wieden
Van 30 augustus tot 1 september was er
vanuit Paasloo wederom een wandel 3daagse georganiseerd. Op zondag was et
Karkien rustpunt op de 15 kilometer
route. Er kwamen veel positieve reacties
van wandelaars die via de Blesdieker
heide in et karkien kwamen.

Zie ook www.w3d.nl

Ierse muziek avond:

FLING

De muziek van FLING kenmerkt zich door
traditionals en eigen composities,
waarmee het de klassieke Ierse muzikale
paden op een eigenzinnige manier
vertolkt. (www.flingmusic.com)
Vrijdag 11 oktober
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. Entree €10.00 p.p.
Reservering bwallinga@hotmail.com
Betsy Wallinga tel: 0561-451423

KLASSIEK CONCERT –

HANNEKE ROUW

We beginnen het nieuwe jaar bijzonder met
een klassiek concert waarbij SUITE III & IV
van Bach op cello gespeeld gaat worden door
Hanneke Rouw ( info www.hannekerouw.com).
Zaterdag 18 januari 2020
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree € 10.00
te reserveren bij B. Wallinga tel. 0561-451423
of Email bwallinga@hotmail.com
AGENDA:
Vrijdag 4 oktober, 20.00 uur, De kunst van het sterven, info B. Koning 0561-450512
Vrijdag 11 oktober, 20.00, Ierse Avond met FLING, info B. Wallinga 0561-451423
Woensdag 13 november,19.45 uur lezing Vereniging Historisch Weststellingwerf
Zaterdag 16 november, 12 – 16.00 uur markt ‘Grenzeloos Ambachtelijk (gratis)
Zondag 17 november, 12 – 16.00 uur vervolg markt, www.grenzeloosambachtelijk.nl
Vrijdag 6 december, traditionele Kerstmarkt van 14 – 20.00 uur, info Betsy Wallinga
Zaterdag 18 januari 2020, 20.00 uur: Klassiek concert Bach door Hanneke Rouw
KERKDIENSTEN in ‘et Karkien’ Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga-Blesdijke:
Zondag ochtend 29 september, 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 Crescendo.
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
(06-19990733) Betsy Wallinga (451423) Willie Scholten (452449) Gerard Brundel (452311)
Marco Hof (452226) – mhof@sublym.nl Internet www.etkarkienblesdieke.nl

