Jaaroverzicht 2016
Op de jaarvergadering van 1 april 2016 heeft er niemand afscheid genomen van het bestuur.
De samenstelling is nog hetzelfde met Arjen Kampen als voorzitter, Antje Groenhof als
secretaris, Hendrikes Adema als penningmeester en Johannes de Boer als algemeen lid. Er is
nog steeds een vacature, dus als er belangstelling is dan horen wij dat graag.
Het bestuur is het afgelopen jaar 6 keer bij elkaar geweest. In deze vergaderingen zijn weer
een groot aantal zaken aan de orde geweest. Ook het afgelopen jaar zijn we nog volop aan de
slag geweest met het project glasvezel. Dit komt steeds een stapje dichterbij. De provincie is
er nu wel van overtuigd dat dit noodzakelijk is voor het platteland. Ook de gemeente is
wakker geschud. Waarschijnlijk zal hier dit jaar meer bekend over worden. Ook is er een
overleg geweest met de wethouder. Hierin zijn wederom de bermen, fietspad aan de orde
geweest. Ook hebben we voorgesteld om een looppad langs de Parallel wei aan te leggen, er
is daarvoor ruimte genoeg. “s avonds lopen er veel mensen, meestal zonder verlichting, en
dan is het levensgevaarlijk. We hebben ook een overleg gehad met de politie over het
oprichten van een Whatsapp-groep. Inmiddels is deze actief binnen It Heidenskip. Gelukkig is
er nog niet gebruik van gemaakt. Heb je belangstelling om je daar bij aan te sluiten, dan kan
dat altijd. Graag melden bij Hendrikes Adema. Ook zijn er in bij het binnenkomen van het
dorp bloempotten geplaatst en aan de brug bloembakken. Ook is er nog een mooie kano
gevulde met bloemen geplaatst bij de weg richting het fierljepterrein. Bij het binnenrijden van
het dorp geeft het een warm welkom. Evert Abma en de familie Van Vliet zijn nieuwe
bewoners in It Heidenskip. Zij zullen nog worden bezocht met een bloemetje door een van de
bestuursleden.
In het jaar 2016 is er in het winterseizoen van september tot en met april ook weer elke
vrijdagavond een clubavond georganiseerd. Voor de groepen 1-2 is er club op vrijdagmiddag
en dan 1 keer in de maand. Het doel is om elkaar te ontmoeten. Op vrijdagavond wordt er
geknutseld, gesport of gewoon een spelletje gespeeld. Ook zijn er wel eens activiteiten buiten
het dorpshuis, zoals een bezoekje aan de boerderij, bezoek aan een plasdras gebied, naar het
zwembad of op bezoek bij de touwtrekkers. Tijdens het seizoen worden er ook avonden
georganiseerd door verschillende verenigingen uit het dorp, zodat de kinderen kennis kunnen
maken met deze vereniging. In april wordt het seizoen afgesloten met een uitje. In april 2016
zijn we met z’n allen naar Sybrandy’s Fugeltsjepark in Rijs geweest. Hier hebben kinderen en
ouders een gezellige middag gehad.
Op 2 januari was er in het dorpshuis een nieuwjaarsbijeenkomst. Een gezellige avond voor
alle bewoners.
Op 6 februari werd er een workshop door Berber van der Berg in het dorpshuis gegeven. Deze
avond werd georganiseerd door de Fierljepvereniging. Het was een zeer geslaagde avond.
In februari kwamen de touwtrekkers weer letterlijke en figuurlijk aan hun trekken. Op 6
februari werden de Nederlandse kampioenschappen door de Touwtrekvereniging DeinumBritsum georganiseerd. It Heidenskip werd in de 680 kg klasse Nederlands Kampioen. Een
prima prestaties. Op 19 februari werd in Volendam het WK Touwtrekken georganiseerd. Hier
werd in de zelfde klasse een tweede en derde plaats behaald. Op zondag werd er nog
meegedaan voor het landenteam. Nederland is als tweede geëindigd. Wederom een mooie
prestaties. En bus vol Heidenskipsters was naar dit evenement afgereisd.

Op 28 februari werd de achtste Oerpolderloop georganiseerd in It Heidenskip. Het was een
prachtige dag. De zon scheen volop. Ongeveer 300 deelnemers liepen de 7 en 14 kilometer.
Er waren ook een flink aantal Heidenskipster deelnemers. Bij de 7,2 km waren Anke Fekken
en Etty Spriensma in hun categorie de snelsten en bij de 14km waren Sander Bokman, Marten
van der Wal, Johannes de Boer en Ida Hylkema in hun categorie de snelste lopers.
Op 7 april mochten we allemaal weer stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne. In It
Heidenskip bleef dit onbeslist, met 44 voorstemmers en 44 tegenstemmers.
Op 2 mei is er in de bocht in de Hel heel hard met scheppen, schoffels en harken om de harde
bodem de baas te worden. Het doel was om er een mooi bloemenmengsel in te zaaien, waar
vlinders, bijen en andere insecten op afkomen. Er zijn wel bloemen opgekomen, maar het
heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er is in Workum bij de Thomashof ook een
zelfde soort strook ingezaaid. Dit heeft wel resultaat opgeleverd. Je kon daar genieten van
prachtige bloemen afgelopen zomer.
Op 6 mei Petra Kampen en stuurman Hendrikes Adema met de IJselmeerminnen uit Makkum
de Harlingen-Terschelling-Race gewonnen. Met een supersnelle tijd van 3:16:27 lieten ze de
grote concurrenten achter zich. Een mooie prestatie na hard trainen.
Op vrijdag 20 mei zat groep 7 van It Finster in de finale van het Songfestival voor kinderen.
Deze groep won de prijs voor de beste tekst. Deze was geschreven door Martzen Haanstra en
Jitske Draijer op het liedje “Louise” van Gers Pardoes. Dit leverde groep 7 van It Finster,
waaronder andere Martzen Haanstra, Sywert van der Wal, Thymen Schraa en Bernd Terluin
inzitten, een opname op in de studio. Een topprestatie dus!
Op 14 mei 2016 is in Buitenpost het fierljepseizoen weer begonnen. In It Heidenskip was de
eerste wedstrijd op 28 mei. Deze was bijzonder succesvol voor de Heidenskipster ljeppers. Er
waren maar liefst 4 van de 5 prijswinnaars van de afdeling It Heidenskip. Nard sprong het
verste met 20.63. Ook in het seizoen 2016 zijn door de Heidenskipsters weer mooie prestaties
neergezet. Een korte opsomming:
16 juli 2016; Marrit van der Wal pakt het Nederlands damesrecord met een sprong van 17,58
meter weer terug van Dymphie van Rooijen.
13 augustus 2016; Op deze tweede zaterdag in augustus wordt traditioneel het Fries
kampioenschap georganiseerd in Winsum. Tijdens deze wedstrijd gingen vier van de vijf
prijzen mee naar It Heidenskip. Oane Galama sprong het verst van allemaal met 21,08 meter.
Bij de dames won Marrit van deer Wal met 15.32 meter. De verrassende jongenskampioen
was Hessel Haanstra met 16.31 en winnaar bij de famkes was Sigrid Bokma met 14.72 meter.
Alleen de junioren kregen de prijs niet mee naar It Heidenskip. Freark Kramer werd tweede.
Op zondag 14 augustus zijn de Fries kampioenen op de traditionele wijze gehuldigd in It
Heidenskip.
De feestcommissie heeft op 12 juni wederom een wandeltocht met barbecue georganiseerd.
Het start- en eindpunt was op de boerderij van de familie Van der Heide. Na afloop konden de
wandelaars nog een kijkje nemen in het trainingshonk van de touwtrekkers, waar
trainer/coach Feike van der Heide dan ook nog wat uitleg gaf. Het was een gezellige avond.
Op zaterdag 2 juli werd de fietsroute Toerpolder georganiseerd door Betty Bakker. Ruim 130
personen stapten bij stralend echt Heidenskipster weer op voor een fietstocht langs historische

plekken in de “Oerpolder”. Op diverse locaties werden de gebeurtenissen van vroeger, zoals
beschreven in het boek van Hylke Speerstra, op beeldende wijze vertolkt. Na afloop werd de
folder van deze nieuwe fiets- en wandelroute door It Heidenskip gepresenteerd door Betty.
Een zeer succesvolle avond.
Op zaterdag 30 juli werd door de fierljepvereniging weer een NFM met het thema “de Boer
op” georganiseerd. Er waren een record aantal deelnemers en bezoekers. Het was een
zonovergoten dag met veel gezelligheid. In de finale bleven spectaculaire sprongen uit.
Tussen de dames was overigens wel een spannende strijd. Tussen de nummers 1 en 3 zat maar
een marge van 5 centimeter. De meeste prijzen gingen mee naar Kamp Holland. Sigrid
Bokma won bij de meisjes met een afstand van 15.82 meter.
Op 21 augustus had de feestcommissie weer een mooi programma voor jong en oud gemaakt
voor ons dorpsfeest met als thema “Country en Western”. Op vrijdagavond konden durfals
hun behendigheid testen op de rodeostier. Zaterdag was er de optocht voor de kinderen,
spelletjes en een speurtocht. Voor de volwassenen was er handboogschieten. Na de
gezamenlijke lunch was er de zeskamp. “s Avonds was er nog een feestje. Op zondag werd
het dorpsfeest afgesloten met een kerkdienst in de tent.
Op vrijdag 16 september is er door een paar mensen bloemenzaad gezaaid op twee plaatsen in
het natuurgebied “De Wolvetinte”. Het komende jaar zullen we hier naar alle verwachting de
resultaten van zien. Het zaad is gekocht van de opbrengst van de verkoop van de CD “De
Ljurk” van Jitske Draijer
In It Heidenskip werd op 25 september op veel plaatsen Burendag georganiseerd. Gezellig
met z’n allen een kopje koffie drinken en bijpraten.
Op 23 oktober was er een huiskamerconcert van Weima en Van der Werf bij Siebe en
Tryntsje Tjalma. Er waren zo’n 50 belangstellenden, een groot succes.
Voor de jeugd had de feestcommissie op 28 oktober een avond in het kader van Halloween
georganiseerd. Voor de zomer had de jeugd zaadjes gekregen, waarmee ze pompoenen
konden kweken. Op deze avond werd bekend wie de zwaarste pompoen had gekweekt en de
mooiste pompoen had versierd. De mooiste pompoen was van Lisa Jorritsma en de zwaarste
pompen was 30 kilo en was van de familie Schraa
Ook kwam Sinterklaas dit jaar weer met de boot naar It Heidenskip, voordat de kinderen in
het dorpshuis konden moest de sleutel worden gevonden. Deze sleutel was zoek. Na lang
zoeken vonden de kinderen de sleutel en konden ze naar binnen. Daar deed Sinterklaas zijn
dikke boek open en vertelden heel veel over de kinderen. Ook was er nog een disco. Het was
een zeer geslaagde middag met veel kinderen.
In de kerstvakantie zijn de kinderen met de Gaasterlan Express naar de bioscoop in Sneek
geweest. Na de film lekker patat eten en op de terugreis in de bus lekker feest vieren. Altijd
zeer geslaagd.

