Uitnodiging ‘We wolle ús klaai werom’ | 17 november 2018
Graag nodigen wij u op zaterdag 17 november uit om de klaai werom te brengen
en feest te vieren in Blije!

Programma:

Het evenement ‘We wolle ús klaai werom’ brengt een vergeten geschiedenis voor
het voetlicht: ooit stonden er bijna duizend terpen in Friesland vol vruchtbare
klaai die gaandeweg werden afgegraven om armere gronden te verrijken.
Waar is onze klei eigenlijk gebleven? De Terp fan de Takomst, een buitendijkse
ontmoetingsplaats, is een lang gekoesterde droom van de dorpelingen van Blije,
die stukje bij beetje vorm begint te krijgen. Daarom willen wij ús klaai werom.

12.30 uur
Verzamelen bij Bezoekerscentrum Hegebeintum
13.00 uur
Burgemeester mr. Wil van den Berg (gemeente
Ferwerderadiel) geeft het startsein voor de
optocht

Vanuit Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum vertrekt een optocht met paard en
wagen, begeleid door muziek, met klaai naar de dijk. Tijdens de optocht onthullen
inwoners van Hegebeintum en Blije 9 landmarks, die tesamen de Route Van
Historische Terp naar Terp van de Toekomst vormen en het verhaal vertellen van
de dorpen en hun omgeving. Terug in Blije verwelkomt de Waddencompositie de
optocht in café De Tap.

14.00 uur
Koffie met iets lekkers in café De Tap
14.30 uur
Vervolg optocht naar de dijk

Wilt u mee-eten met de Blijer Waddenstamppot? Geef u op voor 12 november via
aanmelden@sense-of-place.eu Na het eten is het tijd voor feest dus…
Trek de laarzen uit, de dansschoenen aan en dans de klaai van je schoenen!

15.30 uur
Aankomst bij de dijk

Het evenement We wolle ús klaai werom en de onthulling van de Route Van
Historische Terp naar Terp van de Toekomst zijn onderdeel van ‘Leven onder aan
de dijk’. Een programma van Sense of Place, in samenwerking met Vereniging
Dorpsbelang Blije en omstreken en de inwoners van Blije. Kijk voor meer
informatie op de websites www.sense-of-place.eu en www.Blija.nu

16.00 uur
Optocht terug naar Blije
16.30 uur
Muziek en drankje in café De Tap

Wij kijken ernaar uit om samen met u dit bijzondere moment te vieren met een
hapje, drankje en dansje.

17.30 uur
Feestmaal: Blijer Waddenstamppot

Met hartelijke groet,

20.30 uur
Feest met Joop Obama

De Evenementenwerkgroep & Sense of Place
(Tjitske en Harmen Andringa, Henk Dijkman, Thomas Holwerda,
Folkert en Harry Feenstra, IJnse Wijbenga, Joop Mulder en team Sense of Place)

Leven onder
aan de dijk

Blije expo route

10 t/m 30 november, iedere woensdag t/m zaterdag, 13:00-17:00 uur
Pak de fiets, doe de wandelschoenen aan en ga op pad langs de ‘Blije expo route’. Ontdek
in iedere schuur een andere expositie. Allemaal vertellen ze een uniek verhaal over het leven
onder aan de dijk.

Hoarizonbreed en himelheech is it libben yn Blije
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Op 10, 24 en 28 november rijdt de panoramawagen van De SeedyksterToer door het dorp
om je gratis van locatie naar locatie te rijden.

Waddenkustforum

We wolle ús klaai werom

De Waddenkust is een uniek UNESCO werelderfgoed
en daar zijn we bij Sense of Place en als inwoners van
Blije trots op. Er valt ongelofelijk veel te leren over dit
fascinerende gebied. Daarom nodigen we je van harte uit
op het Waddenkustforum. Dompel je onder in kennis en
deel jouw ervaring tijdens drie inspirerende meet-ups:
• Adriaan Geuze over landschapsontwikkeling
10 november, 14.00-16.30 uur
• Jouke van Dijk over de relatie tussen mens en kust
21 november, 19.00-21.30 uur
• Titian Oterdoom over boeren en
klimaatverandering
28 november, 15.00-18.00 uur
Meld je aan via: aanmelden@sense-of-place.eu

Steek jij liever de handen uit de mouwen? Tijdens ‘We
wolle ús klaai werom’ brengt een heuse optocht met
paard en wagen, fanfare en kruiwagens de klei werom
naar Blije. De inwoners van Hegebeintum en Blije nemen
je graag mee op de ‘Route van Historische Terp naar Terp
fan de Takomst’. In de avond staat er Waddenstamppot
klaar en trekken we de dansschoenen aan. Het is tijd
voor feest want hoarizonbreed en himelheech is it libben
ûnder oan ‘e dyk!
Wil jij aanschuiven tijdens het feestmaal?
Geef je dan vóór 12 november op via:
aanmelden@sense-of-place.eu

Locatie: voormalig dorpscafé De Tap, Blije

fondsen

De Friese Rabobanken, trotse partner van Sense of Place
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We wolle ús klaai werom
+ bodemvondsten omgeving Blije
St. Nicolaaskerk, Voorstraat 8, Blije
Maquettes van Alex van de Beld
+ Gezichten van de Waddenzee
Voormalig dorpscafé De Tap, Hoofdstraat 3, Blije
Bodemvondsten omgeving Blije
+ informatiepunt Sense of Place
Kleine Lijn, Stationsweg 29, Blije
Landaanwinning door Harry Feenstra
Schuur Griet Drost en Douwe van der Weij,
Zwarteweg 11, Blije
Culturele landschapsontwikkeling
door Bruno Doedens
Schuur familie Broersma, Farebuorren 31, Blije
De projecten van Sense of Place
met preview Bildtstars & Eigenheimers
Schuur familie Andringa, De Hoarnen 4, Holwerd

17 november, 12:30-00:00 uur

Kijk voor het uitgebreide programma op: sense-of-place.eu

