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BELANGRIJK!!!!!!
▪

▪
▪

Geef je vóór as maandag 11 juli op
voor yoga, 1e kweldertocht of
ontbijt, brievenbus Hoofdstraat 24.
Zonder opgave is het moeilijk
organiseren. Ook aantal personen
vermelden.
Graag iedereen vlaggen met de
Blije vlag op de dag van de
opening, 16 juli!
En: die poster graag achter alle
ramen, daar is ie voor gemaakt!

MEER NIEUWS OVER DE OPENING
YOGA OP DE TERP
Voor de vroege vogels start Anke Bos van
Blije Balans een mindfull walk naar de terp
vanaf de ingang. Start 05.00 uur. Op het
moment van aankomst op de terp, ongeveer
05.30 uur, gaat de zon op van achter de
Zeedijk. Na wat yogaoefeningen wordt er
teruggewandeld. Mensen die zich hebben
opgegeven voor dit onderdeel krijgen nadere
instructies van Anke via de mail. Bij slecht
weer vindt er een alternatief programma
plaats in haar studio aan de Easterbeintumerdijk nr. 5. Ook dat laat Anke weten via de
mail.

EERSTE KWELDERTOCHT
De eerste kweldertocht onder leiding van
Harry Feenstra start om 07.00 uur bij de
ingang van het toegangshek.

Zorg voor een goed paar laarzen en let op
het weer voor de juiste kleding. Er wordt
mogelijk gelopen over een stukje onbegroeid
slikveld, maar het zal geen diep slik zijn. De
tocht eindigt op de terp vóór het ontbijt.
ONTBIJT OP DE TERP
Zittend op strobalen genieten we van een
lekker ontbijt, verzorgd door de mensen van
het MFA. Ondertussen luisteren we naar
accordeonist Joost van Son en violiste Els
Dekker van La Strada, welbekend in Blije en
omgeving. De kinderen worden
beziggehouden met grote bellenblazen en
visnetjes. En: er is Nynke Runia Van Atelier
Kleine-Lijn met haar Carte Postale. Bij deze
mobiele straattheater act waan je je in Franse
sferen ergens op een idyllisch dorpsplein in
Frankrijk. En dat allemaal op onze eigen terp!

Op de mobiele zeefdrukkerij kan iedereen
een eigen ansichtkaart drukken. En daarna
plaatsnemen achter een schrijftafel waar in
alle rust een persoonlijke groet op de kaart
geschreven kan worden. Aan wie men maar
wil, of het nu aan een verre tante is (adres
meenemen!) of aan de projectgroep Terp, die
krijgt namelijk ook graag een kaartje! Hup,
een bijzondere terpenpostzegel erop, in de
speciale brievenbus, voor verzending wordt
gezorgd.

OVER DE OFFICIËLE OPENING
Na een woord van welkom door projectleider
Marie-Louise Meuris zal Observatorium
kunstenaar Ruud Reutelingsperger vertellen
over de samenwerking in de afgelopen jaren.
Via een symbolische handeling zal hij de
Terp overdragen aan de nieuwe eigenaar, in
de persoon van directeur Henk de Vries van
It Fryske Gea.
Daarna zal Lutz Jacobi, directeur van de
Waddenvereniging, de officiële opening
verrichten, waarna het slotwoord aan ons
onvolprezen Shantykoor De Slykstappers is.
Eigenlijk al opgeheven, maar voor de
gelegenheid weer opnieuw geformeerd.
Met drie toepasselijke liederen herstellen zij
de verbinding tussen Blije en het Wad,
daarbij begeleid door Germ de Vries, Joost
van Son en Els Dekker.
Tot slot toasten we gezamenlijk op de
toekomst van de Terp.
GESPREK FAN DE TAKOMST
De start van dit onderdeel van het
programma, georganiseerd door Sense of
Place, is om 14.00 uur in de
Sint-Nicolaaskerk. Kernvraag van het
gesprek: hoe willen we wonen en hoe kunnen
we zelf vorm geven aan onze eigen leefomgeving? Neem deel aan het Gesprek fan de
Takomst en meld je aan via www.sense-ofplace.eu/opening-terp-fan-de-takomst
DE ZONSONDERGANG TEGEMOET
Vanaf 20.30 uur gaan we met elkaar, zonder
genodigden, terug naar de Terp. Opgeven
hiervoor is niet nodig!

Samen kijken we terug op een bijzondere
dag, onder het genot van een hapje en een
drankje, verzorgd door de mensen van ’t
Spoarke.
Tegen 21.50 uur zien we gezamenlijk de zon
ondergaan. Een alledaagse gebeurtenis,
maar de eerste keer dat we dit zien vanaf
zo’n bijzondere locatie als de Terp.
Tegen 23.30 uur ruimen we gezamenlijk op
en laten de Terp weer aan de natuur.
Misschien, als de omstandigheden gunstig
zijn en er is voldoende animo, gaat er tijdens
dit samenzijn een 3e kweldertocht gelopen
worden.
OVER HET VERVOER
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om met
de auto naar de Zeedijk te komen. In overleg
met de gemeente en het Wetterskip is ervoor
gekozen om inwoners van Blije te vragen om
met de fiets te komen. Voor mensen die
moeilijk ter been zijn en voor genodigden is
alternatief vervoer geregeld. Er rijden
continue, van ’s ochtends 08.30 uur tot ‘s
middags 16.00 uur 3 witte busjes vanaf de
MFA parkeerplaats aan de Farrewei naar en
van de terp. Vanaf de ingang van de terp is
de hele dag en avond een elektrisch karretje
beschikbaar om zo nodig mensen verder te
brengen. En waarschijnlijk ontbreekt ook Jan
Drost niet met zijn paard en wagen.
ONDERTUSSEN…IN HEGEBEINTUM
Is er in het Kennis- en informatiecentrum
Terp Hegebeintum een expositie ingericht
door It Fryske Gea over de Terp fan de
Takomst. Met mooie geluidsfragmenten en
foto’s, gaat dat allen zien!

