Jaaroverzicht 2008 van dorps- en streekbelang It Heidenskip

Het jaar 2008. Ook dit jaar is weer omgevlogen, maar we hebben zeker niet stilgezeten.
We zijn als bestuur 6 keer bij elkaar geweest, waarin we over allerlei onderwerpen gepraat,
gediscussieerd en gefilosofeerd hebben.
1 Januari 2009 wonen er 381 personen in It Heidenskip, waarvan er 198 van het mannelijk
geslacht zijn en 183 van het vrouwelijk geslacht. 3 Inwoners meer dan vorig jaar. Ook het
bestuur heeft hierin een steentje bijgedragen.
De P.R. commissie is 2 keer uitgerukt en heeft 2 keer een attentie gebracht.
Vanuit het bestuur zijn er verschillende werkgroepjes opgericht. De projecten die op het
moment lopen gaan over, nog steeds wonen. We willen, als het kan, concreter te werk.
Daarom is er een oproep gedaan voor serieuze belangstellenden. Ook de werkgroep van het
fierljepterrein heeft een plan gemaakt en dit is nog in ontwikkeling. Wandelpaden en/of een
zwemplekje voor ons, inwoners, is ook nog niet van de baan. Dit wordt nog verder
uitgedokterd. Ook zijn we bezig met het ontwerpen van 5 informatiepanelen voor in It
Heidenskip, voor onze gasten.
Ook de herindeling van de gemeente is nog steeds aan de orde. Wij als bestuur stellen ons hier
neutraal in op.
Een stuk Heidenskipsterdyk is aangepakt en bermen bleef een aandachtspunt.
Soms zijn er zaken, zoals bv. de werkzaamheden aan de Heidenskipsterdyk, die op korte tijd
gemeld moeten worden aan alle inwoners. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, lijkt ons
mailverkeer heel handig. We hebben dan ook een oproep gedaan om mailadressen door te
geven. Ook zijn we begonnen met een nieuwsbrief van het bestuur voor It Heidenskip.
Wanneer er zaken zijn, zoals een oproep of ander nieuws, zal er een nieuwsbrief verschijnen.
Nog een greep uit de activiteiten die in It Heidenskip georganiseerd werden
In april werd er een informatieochtend gehouden waar dieper ingegaan werd op de
mogelijkheid voor herbestemming van boerderijen. Dit was als afsluiting van het project
wenje.
Op 20, 21 en 22 juni was het feest in het dorp. Prachtig dorpsfeest met een fiets, wandeltocht,
optocht, skeelertocht, matinee, vijfkamp, muziek en als afsluiting een tentdienst.
Natuurlijk NFM, met als thema carnaval. Helaas viel ’s avonds de finale in het “hemelwater”,
maar de volgende dag was het weer weer prachtig en kon het alsnog doorgaan.
De jaarlijkse playbackshow bracht weer z’n verrassingen.
In augustus een theaterstuk op de Hofmar. Dit was onderdeel van een tiendaags
cultuurevenement georganiseerd door het Frysk Festival. Met pramen naar de Hofmar en op
het meer was het theaterstuk.
En als afsluiting iets moois. De winterpret die we in december hebben gehad, genieten op het
ijs. Geen elfstedentocht, maar misschien volgend jaar?

