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RENOVATIE van de NOORD en OOSTZIJDE van het KERKDAK 

 
In 2013 hebben we geconstateerd,  
dat het dak van de kerk aan groot  
onderhoud toe is. 
  
Bouwbedrijf Wobma heeft een  
inventarisatie gemaakt en geconsta- 
teerd dat de noord en oostzijde van 
het dak er slecht aan toe was. 
 
Hiervan is een budget begroting  
gemaakt en in 2014 hebben we  als  
stichtingsbestuur actie ondernomen 
om de plannen financieel haalbaar  
te krijgen. 
 
Er zijn diverse fondsen aangeschreven en van de eigen middelen is een reservering gedaan 
voor dit grote onderhoud.   

Eind 2014 kregen we van het 
RABOBANK coöperatiefonds Zuidoost 
Friesland een hele mooie toezegging. 
Hierop aansluitend  is een planning 
gemaakt en in het voorjaar van 2015 
is het werk gestart. 
 

 
 

 

 
Onder regie van Wobma en prima inzet van een 
aantal ervaren vrijwilligers is het werk goed en 
veilig uitgevoerd. 
De weersomstandigheden tijdens het werk waren 
goed zodat we binnen een aantal weken een mooi 
nieuw dak op onze kerk gekregen hebben. 
Het karkien staat er weer mooi bij en we danken 
iedereen voor de bijdrage aan deze renovatie. 
 

We staan ook stil bij het plotseling overlijden van 
Roelof de Wagt. Hij was vrijwilliger tijdens de 
renovatiewerkzaamheden en we wensen de  
nabestaanden veel sterkte bij dit verlies. 
 

 



 

TEXTIEL FESTIVAL WEERIBBEN 

 
Op 6 en 7 juni jl. werd in de omgeving van de Weerribben het eerste Weerribben Textiel 
Festival georganiseerd. Et karkien Blesdieke was één van de locaties van het festival. 
 
Kunstenares Alie de Boer, Helma van Kleinwee en Marieke Smink toonden een aantal 
fraaie textiel kunstwerken in ons karkien. Indrukwekkend waren o.a. de “stille getuigen” 
  

 
 
 
OPEN DAG  

Om het goede verloop en afronding van de renovatie van het dak te vieren, willen we voor 
alle donateurs en vrijwilligers van ‘et Karkien’ een inloop middag organiseren en wel op 
zaterdag 11 juli 2015 van 14.00 tot 17.00 uur in et karkien.     
 
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) 
 
NIEUWSBRIEF & WEBSITE 

We proberen jaarlijks een nieuwsbrief over het reilen en zeilen rondom et karkien op  te 
stellen. Daarnaast heeft de stichting inmiddels een eigen website.  Informatie en ook de 
voorgaande nieuwsbrieven van ‘et karkien’ zijn te vinden op: www.etkarkienblesdieke.nl  

 

Voor informatie, boekingen en ideeën kunt u terecht bij het stichtingsbestuur Marten Bosma 
(451417), Betsie Wallinga (451423), Willie Scholten (452449), Gerard Brundel (453211), 
Marco Hof (452226) – mhof@sublym.nl     Internet  www.etkarkienblesdieke.nl  

 


