Nieuwsbrief
O n d e r w e g naar d e T e r p
!^ fan d e Takomst
Nummer 6, mei 2022
NOMINATIE G O U D E N PIRAMIDE

We hadden niet verwacht dat het ons zou
lukl<en toen we de aanvraag instuurden, dus
er ging een luid gejuich op toen het
telefoontje binnen kwam: de Vereniging
Dorpsbelang Blije e.o. is genomineerd voor
de Gouden Piramide. Dit is de tweejaarlijkse
Rijksprijs voor inspirerend
opdrachtgeverschap in de architectuur en
gebiedsontwikkeling. :

'We hebben, in nauwe samenwerking met
Observatorium, Sense of Place en It Fryske
Gea, laten zien waar een klein dorp groot in
kan zijn', was de reactie van voorzitster
Tjitske Andringa. 'We zijn enorm trots en
vereerd'.

Er waren in totaal 36 inzendingen, 5 ervan
werden genomineerd. Blije moet het onder
meer opnemen tegen de Stichting
Nederlands Auschwitz Comité met het
Nationaal Holocaust Namenmonument en de
Gemeente Groningen met de Grote Markt
Oostzijde.

Genomineerd worden is één ding, winnen is
een nog grotere kunst. Op 31 mei a.s.
bezoekt de jury van de Gouden Piramide de
Terp fan de Takomst met een speciale
ontheffing van It Fryske Gea, want het is
natuurlijk broedseizoen. Op dit moment zijn
we druk bezig om dit bezoek voor te
bereiden.

De nominaties werden op 13 april bekend
gemaakt. Dorpsbelang Blije is genomineerd
vanwege de bouw van de Terp fan de
Takomst. De jury is van mening dat met deze
terp en de omliggende kweldernatuur een
spannende plek is ontstaan waar de werking
van het getij zichtbaar en voelbaar is. Een
referentie aan het verleden en tegelijk een
appèl voor een toekomst waarin we weer
moeten leren leven met het water.
Dorpsbelang zocht de samenwerking met
verschillende instanties, maar schroomde niet
het heft in eigen handen te nemen toen het
project dreigde te verzanden.

'rojectsecretarlaat: kokgodelieve@gmail.com

De winnaar wordt op 13 oktober 2022 bekend
gemaakt in een van de Ministeriegebouwen
in Den Haag. Op die dag verschijnt ook een
documentaire over de vijf genomineerden en
er wordt een boek gepresenteerd met het
juryverslag. De prijs bestaat uit een speciaal
ontworpen trofee, € 75.000 en eeuwige roem,
aldus de website van de Gouden Piramide
(zie ook: www.qoudenpiramide.nl).

Die prijs van € 75.000 voor ons dorp, daar
gaan we natuurlijk voor, dus allemaal duimen!
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T E K S T RINGEN

De kolommen die langs het opgaande pad van de Terp staan, moeten nog met elkaar verbonden
worden door houten balken. Die balken liggen op dit moment opgeslagen op het terrein van de
aannemer in Harlingen. Het wachten is op het goede moment. Misschien, met geluk, begin juli. En
anders wordt het ergens deze zomer. Het gebeurt in elk geval dit jaar. Ruud Reutelingsperger, de
kunstenaar van Observatorium, heeft aan de hand van geschreven zinnen van inwoners van Blije
een tekst samengesteld voor deze ringen. Het bestuur van Dorpsbelang heeft deze tekst inmiddels
goedgekeurd, de RVS letters zijn besteld. De tekst luidt als volgt:

DIT LAND ONS WAD
GEVORMD DOOR WATER, WIND EN T I J
DE V E R T E DICHTBIJ
MET UITZICHT OP TIJD
DE T E R P O P G E W O R P E N
MET DE MOED DER ONZEKERHEID
WAAR G E T I J BEPAALT
: WAAR DE Z E E HET LAND KUST
WAAR ONEINDIGHEID
,
TASTBAAR IS
HOARIZONBREED EN HIMELHEECH
DOOR HARD W E R K E N GEWONNEN
WAAR ONZE SPEELTUIN LAG
MIDDEN YN DE TAKOMST

Op de piketpaaltjes die op het talud van de Terp staan zijn in totaal zo'n 90 naamplaatjes
aangebracht. Er staan nog veel paaltjes leeg. Tijd dus voor een tweede ronde om namen op te
geven. Er zijn 60 nieuwe RVS naamplaatjes beschikbaar. Wilt u uw naam, de naam van uw familie,
een kleinkind of iets anders vereeuwigen op de Terp? Geef dit dan vóór 15 juni op via
onderstaande bon, die u kunt inleveren op het adres Hoofdstraat 24.
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