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het leven van het dorp met het buitendijks
gebied.

HISTORISCH THEATER OP DE TERP
De eerste locatievoorstelling op de Terp is een
feit. Deze zomer speelt de voorstelling KAAP
van Tussenland en Peergroup van 26 t/m 28
augustus. Theatermaker Sijas de Groot brengt
een bezoek aan de wadden en laat zijn publiek
met andere ogen naar het landschap kijken.
Hij vertelt een familieverhaal over oude
zeebakens, geïnspireerd op het werk van zijn
overgrootvader, firma H. De Groot & Zn. uit
Harlingen. Hetzelfde bedrijf dat nu werkt aan
de Terp fan de Takomst! Werkzaam op de
grens van land en water bouwde het
aannemersbedrijf kunstwerken, waaronder
markante scheepsbakens, die we kapen
noemen. Historische houten constructies die
van oudsher de zeeroutes markeerden. Ze zijn
er voor onze veiligheid, voor onze verbeelding
en identiteit. Maar ondertussen verdwijnen ze
uit ons landschap. Van de vijfentwintig zijn er
nog maar zeven over. Sijas neemt de
bezoeker mee op zijn zoektocht langs de
plekken waar deze bakens hebben gestaan en
hij verbindt ze met persoonlijke en
landschappelijke thema’s. Er zijn slechts
beperkt kaarten, dus zorg dat je op tijd
boekt: https://www.peergroup.nl/kaap.
Speciaal voor dorpsbewoners van Blije geldt
een kortingscode: BLIJ, die geeft 2,50 euro
korting op de tickets en kan worden ingevoerd
bij de kassa van de Peergroup.
JURY OP BEZOEK
Drie leden van de projectgroep wachtte de
jurybus op bij het parkeerterrein langs de A31
bij Marsum. Onderweg naar de terp vertelden
zij over Blije, het verenigingsleven, hoe het
idee van de terp tot stand kwam. Bij het
entreehek aangekomen stonden 12 paar
laarzen klaar met bijbehorende geitenwollen
sokken gebreid door Bellefleur Joke de Jong.
Bij aanvang van de wandeling en halverwege
bij de zomerdijk vertelde Harry Feenstra over

Het laatste gedeelte naar de terp werd in
stilte gelopen vanwege het broedseizoen. Op
de terp vertelde kunstenaar Ruud
Reutelingsperger over de bedoeling van de
terp en de samenwerking met het dorp. De
voorzitter van de jury schroefde een speciaal
bordje op een van de houten palen en
gezamenlijk dronken we een terpenslokje op
de nominatie. Op de terugweg zorgde kennisen informatiecentrum Terp Hegebeintum voor
koffie en thee en kon de jury de laatste
vragen afvuren.
Al napratend waren we allemaal heel
tevreden. We hebben echt ons beste beentje
voorgezet en Blije goed op de kaart gezet. En
nu is het afwachten. Op 13 oktober weten we
meer.

OP NAAR DE OPENING
Een geweldig Dorpsfeest is achter de rug, de
Werkgroep Opening kan nu alle aandacht
geven aan de officiële opening van de Terp
fan de Takomst. Deelname aan alle
onderdelen van het programma is gratis,
maar voor een goede organisatie is
inschrijven wèl nodig. Bij slecht weer is er
een alternatief programma, waarover meer in
een volgende Nieuwsbrief.
Bij deze Nieuwsbrief treft u uw uitnodiging
voor de opening aan en een poster met het
verzoek deze achter uw raam te hangen.
Het programma voor 16 juli ziet er nu als
volgt uit:

Gesprek fan de Takomst
(14.00 – 15.30 uur)
Gasten van Sense of Place gaan in de SintNicolaaskerk het gesprek aan over de
toekomst van dit gebied. De Terp fan de
Takomst is namelijk niet alleen een
kunstwerk; het staat symbool voor veel
actuele kwesties, zoals klimaatverandering
en de consequenties voor het waddengebied. opkomend water en veranderend
landschap. Hoe gaan we daar mee om? Hoe
willen en kunnen we straks wonen en hoe
geven bewoners zelf mee vorm aan hun
eigen leefomgeving? Neem deel aan
het Gesprek fan de Takomst en meld je aan
via www.sense-of-place.eu/opening-terp-fande-takomst
Fietstocht/excursie georganiseerd door It
Fryske Gea (15.30 uur)

Yoga op de terp (05.00 – 06.30 uur)
Eerste kweldertocht (07.00 uur)
Ontbijt op de terp (9.00 uur – 10.30 uur)
voor alle inwoners van Blije / mobiele
drukkerij / muzikale omlijsting: Ellen Dekker,
viool en Joost van Son, accordeon

Tweede kweldertocht (16.00 uur)
voor genodigden
De zonsondergang tegemoet
(20.30 – 21.50 – 23.30 uur)
Met het hele dorp klinken op onze Terp.

Officiële opening (11.00 uur - 12.00 uur)
door Lutz Jacobi, directeur
Eventueel: derde kweldertocht (indien
Waddenvereniging / Shantikoor De
mogelijk)
Slykstappers herstelt zingend de verbinding
tussen Blije en het Wad.
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