Nummer 9, augustus2022
LAATSTE NIEUWS: DE TERP IS KLAAR!!

Meteen na de opening op zaterdag 16 juli is gestart met de laatste werkzaamheden aan de terp.
Dat viel niet mee, want het weer werkte alleen maar tegen. Fikse regenbuien zorgden ervoor dat
het niet lukte om voor de start van de bouwvak alles af te ronden. Aannemersbedrijf De Boer en de
Groot uit Harlingen heeft alle zeilen bijgezet en zelfs doorgewerkt tijdens de bouwvak. Compliment
aan alle mannen, want het resultaat mag er wezen: de Terp fan de Takomst is klaar, de schapen
hebben meteen bezit genomen van de plek en bezoekers zijn lovend.
En ook het nieuwe hek op de zomerdijk, gemaakt door Martinus Holwerda met hulp van Tjalling de
Jong, staat er prachtig bij.
Tijd voor de laatste loodjes: KlaasTjeerd Andringa plaatst aan de achterkant van het talud een extra
bank, gemaakt van overgebleven hout. Het wordt een bijzondere zitplek waar bezoekers kunnen
genieten van de ondergaande zon. Ter hoogte van de grote duiker komt nog een klaphekje. Er
moet nog wat gerold en ingezaaid worden en enkele verbodsbordjes geplaatst.
En dan, als laatste stap, bevestigen Ruud en zijn collega’s van Observatorium Rotterdam de letters
van het dorpsgedicht op de ringen. Dat gebeurt maandag en dinsdag 29 en 30 augustus.

NA DE OPLEVERING
Ook al is de Terp nu klaar, er moet nog een
heleboel gebeuren om alles ook echt goed af
te ronden.
Elektrische karretje
In september wordt het elektrische karretje
geleverd, voorzien van stickers die gaan over
de Terp fan de Takomst en Terp
Hegebeintum. Over het gebruik en de inzet
van vrijwilligers zullen nadere afspraken
worden gemaakt tussen de besturen van de
Vereniging Dorpsbelang Blije eo en het
bestuur van het Kennis- en informatiecentrum Hegebeintum. Wie interesse heeft
om als vrijwilliger te rijden op dit karretje, kan
zich opgeven via het projectsecretariaat
(onderaan deze bladzijde).
Eindverslag
De belangrijkste stap die nu nog gezet moet
worden is het schrijven van een eindverslag
voor alle sponsoren. Daarin wordt verteld hoe
het project is verlopen, wat de tegenslagen
waren, wat de lessen zijn die zijn geleerd,
hoe het met de opening is gegaan. Uiteraard
maakt ook een financieel verslag onderdeel
uit van dit rapport, na eindcontrole door een
registeraccountant. De laatste Nieuwsbrief,
nummer 10, zal gewijd zijn aan deze
eindrapportage, na vaststelling ervan door
het bestuur van Dorpsbelang. Er wordt naar
gestreefd om de projectgroep Terp fan de
Takomst officieel per 1 oktober 2022 op te
heffen.
Website
Op de nieuwe dorpswebsite www.blije.frl is
binnenkort een apart kopje Terp te vinden,
verzorgd door onze nieuwe websitehost
Gerard van der Putten. Daar zijn alle stukken
uit het verleden te vinden, inclusief de
Nieuwsbrieven en artikelen die in de media
zijn verschenen. Ook toekomstig nieuws zal
daar een plek vinden, bijvoorbeeld over de
Gouden Piramide of toekomstige activiteiten
op de Terp.
Gouden Piramide
Tja, en dat staat ons ook nog te wachten: de
uitreiking van de Gouden Piramide. Deze
vindt plaats op donderdag 13 oktober in het
Mauritshuis in Den Haag.

Rond 17.00 uur reikt minister Hugo de Jonge
de trofee uit. De projectgroep, het bestuur
van Dorpsbelang en de ontwerpers van
Observatorium Rotterdam gaan samen naar
Den Haag. Het wordt een feestelijke middag,
het enige waar we voor moeten zorgen is een
kort dankwoord. Zou dat misschien
betekenen dat we gaan winnen? Als dat waar
is, dan krijgt ons project Terp nog een fikse
staart. Want dan moeten we met elkaar gaan
beslissen waar we die € 75.000 aan gaan
besteden.
TERUGBLIK OP DE OPENING
De organisatoren kijken tevreden terug op
een prachtige dag. Alle onderdelen verliepen
vlekkeloos, er was de hele dag sprake van
een ontspannen en fijne sfeer! Iedereen die
op enige wijze betrokken was bij deze dag:
heel veel dank voor alle inzet en
enthousiasme! We hebben met elkaar iets
neergezet om ontzettend trots op te zijn.
Meer informatie, zoals foto’s, artikelen en
teksten van toespraken en liederen zijn terug
te vinden op de dorpswebsite (of worden
binnenkort geplaatst).
Tot slot een spijtig bericht: het terpenpaard
van Jan Drost dat prachtige ritjes reed van en
naar de Terp werd ruim 1 week na de
opening dodelijk getroffen door de bliksem.
We zullen Jan’s paard missen op de Terp!

