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Op 7 november j.l. is bet bestuur van stichting ‘et Karkien’ bijeen geweest voor 
de jaarlijkse vergadering. Hierbij zijn de activiteiten van het afgelopen jaar 
doorgenomen en zijn er plannen gemaakt voor het komende jaar. 
 
‘Et karkien’ in in 2007 weer gebruikt voor diverse activiteiten, zoals 
kerkdiensten, lezingen, huwelijksvieringen, de toneelvereniging, Herbalife ect. 
 
Er zijn op dit moment 176 donateurs, veelal uit het  dorp, maar toch ook een 
behoorlijk aantal van buiten Blesdijke. Dank voor jullie steun en bijdrage ! 
 

Het Brinkplan 

Afgelopen zomer is fase 1 van het brinkplan afgerond. 
De plannen zijn in twee fasen geknipt, vanwege het budget en de tijdslimiet, 
die de provincie eraan gesteld had voor “plattelands projecten”. 
In fase 1 zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

- klinkerpad met ligusterhaag over het kerkhof 
- klinkerpleintje voor de entree 
- grondwerk op de brink:  uitgraven, zand aanvullen, uitvlakken 
- aanleg 400 m2 parkeervakken  met aansluiting op het pleintje 
- opknappen houtwal en gracht rondom karkien 

 
Vrijwilligers uit het dorp en leerlingen van het Saxion college hebben ruim 500 
uur bijgedragen aan het brinkplan. Hartstikke mooi ! 
  

 
 
De provincie Friesland heeft een bijdrage van € 5000,00 gedaan en dit is 
schriftelijk afgerond. We hopen voor fase 2 natuurlijk op een vergelijkbare 
bijdrage.  



De gemeente Westellingwerf heeft circa 100 m2 oude klinkers geschonken. 
Deze kwamen uit de oude Heerenveenseweg, tijdens renovatie.  
Hiervan is het looppad en het pleintje gemaakt. 
Vanuit Stichting ‘et Karkien’ is circa € 3000 bijgedragen aan fase 1 van het 
brinkplan.  
 
Voor 2008 staat fase 2 op de planning: 

- Bestraten van inrit en rijpad ‘brink – west’ circa 200 m2 klinkers 
- Grondwerk, zandbed en uitvlakken oostzijde parkeerplein. 
- Bestraten van inrit en rijpad ‘brink – oost’ circa 200 m2 klinkers 
- Vergroten van het ronde plein met circa 100 m2 klinkers 
- Verlichting op de brink en kerkpaadje: 2 grote en 2 kleine sierlampen 
- Verdere aankleding brink: bloembakken, bankjes ect. 

Voor de start van deze fase zijn we in afwachting van de toegezegde klinkers 
van de gemeente Westellingwerf. Wanneer deze binnen zijn, zullen we een 
planning maken voor vrijwilligers.  
Wat betreft de verlichting zijn we nog op zoek naar stijlvolle straatlantaarns.  
Dit geldt ook voor de verdere aankleding van de brink.  
 
Hopelijk kunnen we aan het eind van 2008 genieten van een mooi 
heringerichte brink. 
 

Kerstmarkt 2007 

Er is door verschillende mensen uit het dorp gevraagd of er weer een 
kerstmarkt is in ‘et karkien’ en of ze mee konden doen. 
Stichting ‘et karkien’ heeft het volgende plan: 
Op 14 en 15 december is ‘et karkien’ en het ronde brinkplein beschikbaar voor 
een kerstmarkt.  Omdat er toch al diverse mensen geinformeerd hebben voor 
een stand, stellen we een bijdrage van € 10,00 voor 1/8 deel van ‘et karkien’.  
Opbouw vrijdag ochtend tussen 10.00 en 14.00 uur. 
Kerstmarkt open voor publiek : vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur 
     Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
Opruimen zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur. 
Entree voor publiek is gratis. 
 
Belangstellenden voor een plaatsje in de kerk of op het plein kunnen zich 
aanmelden bij Betsy Wallinga, tel. 0561-451423. 
 
Agenda 2008 

In het nieuwe jaar staan er al weer een paar activiteiten gepland: 
 
Vrijdag 18 januari   FILMAVOND  thema “Harry Potter in Blesdieke” 

    Aanvang 19.30 uur, Entree €2.00.  
Zondag 23 maart  PAASVUUR  op het land achter de kerk, aanvang 
    19.30 uur (Gelieve geen hout/afval te brengen)  
 

 
Tot slot… 

Voor informatie, boekingen en ideëen kunt u terecht bij stichtingsbestuur: 
Marten Bosma, Betsie Wallinga, Willie Scholten, Gerard Brundel, Marco Hof. 

“et karkien” is op internet te vinden onder www.blesdijke.com. 
Tot ziens in “et karkien” !! 


