Jaaroverzicht 2015
Met de jaarvergadering op 14 maart heeft Jeneatte Moureau afscheid genomen van het
bestuur. De vacature is ingevuld door Antje Groenhof (secretaris) en Johannes de Boer
(algemeen lid). Arjen Kampen is voorzitter en Hendrikes Adema is penningmeester.
Het bestuur is het afgelopen jaar zes keer bij elkaar geweest. In deze vergaderingen zijn weer
een groot aantal zaken aan de orde geweest. Een van de projecten waar we druk mee bezig
zijn geweest is het project glasvezel. Het zou fijn zijn als dit in het buitengebied van It
Heidenskip wordt aangelegd. Tegenwoordig heeft iedereen steeds meer internet nodig voor
een groot aantal dagelijkse zaken. Ook is er een overleg met de wethouder geweest. Hierin
zijn wederom de bermen, fietspad en dergelijke aan de orde geweest. Op dit moment zijn
hiervoor geen middelen. Dit jaar is wel de bebording geregeld. En vanaf nu is het buiten de
bebouwde kom naar Workum en Koudum officieel een 60 km weg. Ook is er een bord
geplaatst voor de kerk, dorpshuis, fierljepterrein en toilet. ’s Zomers is het toilet op het fierljep
terrein open voor bezoekers aan It Heidenskip. De nieuwe bewoners, familie Sipkema, familie
Terwischa van Scheltinga, familie J.D. de Vries en familie Feenstra zijn bezocht met een
bloemetje.
In maart 2015 is men begonnen met het opknappen van de Koaidijk. Deze is geheel
geasfalteerd en de wegkanten zijn opgehoogd. Tevens zijn er 6 passeerstroken aangelegd en
zijn de bochten ter versterking voorzien van bermblokken, de zogenaamde grasstenen. We
kunnen stellen dat we er weer een keurige weg ligt richting het pontje en een ieder weer
optimaal bereikbaar is. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat.
Ook werd er dit jaar weer de Oerpolderloop georganiseerd. Op 15 maart kon met de 14
kilometer of de 7 kilometer weer lopen. Het waaide stevig. De beste Heidenskipsters waren
Jente Renema en Ida Hylkema
Op 26 maart waren de verkiezing voor Agrarisch ondernemer van het jaar in Zeist. De familie
Bokma was een van de vijf genomineerde bedrijven De jury voorzitter Albert Jan Maat,
voorzitter van LTO Nederland gaf aan dat de laatste vijf genomineerden ondernemen als is het
topsport. Alle ondernemers hebben een enorme passie waarvan je energie krijgt. Helaas is de
familie Bokma niet als winnaar uit de bus gekomen.
Op 18 maart konden we weer stemmen voor de Provinciale staten en Wetterskip Fryslan in It
Swaeigat. Er was een opkomstpercentage van 71,4%.
4 april was een bijzondere dag in It Heidenskip. Op deze dag had natuurclub Fugeluntwyk een
aktie georganiseerd om met zo’n 70 vrijwilligers uit It Heidenskip en omstreken een groter
eilandje voor met name de stern te realiseren midden in het natuurgebied de Wolvetinte.
Omdat deze grond niet met trekkers naar het eilandje kon worden gebracht, werd er een
andere oplossing bedacht, namelijk het verplaatsen van de grond (circa 250m3) met
kruiwagens via een ponton naar het eilandje. Het was prachtig weer en het tafereel zorgde
voor mooi foto’s. Omrop Fryslan was ook van de partij. Door de mooie weersomstandigheden
in het paasweekend bezochten veel mensen het nieuwe eilandje in plaats van een
meubelboulevard.
Door de sluiting van de school en het afgekeurde speeltoestel heeft het dorp een nieuw
speeltoestel van de gemeente gekregen. Op 30 april is dit toestel op het fierljepterrein
geplaatst. De kinderen kunnen zich hier heerlijk op vermaken. Met z’n allen moeten we er wel

voor zorgen dat het achter de Jister schoon en netjes blijft en de kinderen niet met het zand
gooien. Er hangt nu ook een bezem, zodat het ook niet meer veel moeite is om het zo nu en
dan eens even aan te vegen.
Ook is er in het jaar 2014-2015, na de sluiting van de school, een club opgericht voor de
kinderen van de basisschool. De kinderen van groep 3-8 komen elke vrijdag bij elkaar van
18.30 tot 19.45 om gezamenlijk te knutselen, spelletjes te doen of lekker te sporten in de zaal.
Ook is er zo nu en dan een activiteit buiten de deur. De club wordt trouw bezocht. De
kinderen vanaf 2 jaar tot en met groep 2 komen 1 keer in de maand bij elkaar om gewoon
lekker te spelen. Het hoofddoel is dat de kinderen elkaar blijven ontmoeten, ondanks dat men
op verschillende scholen zit en niet direct naast elkaar woont. In mei hebben de kinderen een
bezoek gebracht aan de IJsboerderij Margje 24 in Nijhuizum. Een zeer geslaagde slotavond.
Op 16 mei is het fieljepseizoen weer begonnen. De eerste wedstrijd was in Burgum. Het
afgelopen seizoen zijn er weer een aantal mooie prestaties neergezet door dorpsgenoten. Een
korte opsomming:
30 mei 2015; Marrit van de Wal pakt het schansrecord bij de dames in It Heidenskip met een
afstand van 16.55 meter
20 juni 2015; Marrit van der Wal springt als eerste ljepster over de 17 meter. Haar gemeten
afstand is 17.02. Ze is daarmee meteen in het bezit van het Nederlands en Fries damesrecord
en het schansrecord van IJlst.
2 augustus 2015; Rutger Haanstra wint in IJlst het Fries Kampioenschap Fierljeppen bij de
Jeugd. Hij winde de wedstrijd met een sprong van 10.34 meter.
8 augustus 2015; Op deze tweede zaterdag in augustus wordt traditioneel het Fries
kampioenschap georganiseerd in Winsum. Oane wint de Friese titel met een sprong van 00.00
meter. Clubgenoot Sytze Bokma uit Hindeloopen wint bij de junioren met een sprong van
00.00 meter.
8 september 2015; Rutger Haanstra wint in Grijpskerk de Nederlandse titel bij de jeugd tot en
met 12 jaar. In de allerlaatste sprong weet hij de winnen met een afstand van 10.31.
Op zondagavond 23 augustus zijn de Friese kampioenen Oane Galama, Sytse Bokma en
Rutger Haanstra in het dorpshuis gehuldigd voor hun mooie prestaties.
De feestcommissie heeft op 17 mei wederom een wandeltocht door de landerijen en langs de
oude Heidenskipstervaart, waar voorheen de boerderij van Haring Hylkema stond,
georganiseerd. Daarna was er weer de traditionele barbecue, deze keer bij de familie Bokma
aan de Ursuladyk. Er deden zo’n 80 Heidenskipsters mee.
Onze dorpsgenoten Petra Kampen en Hendrikes Adema behaalden op 20 mei met het
Makkumer team “de IJsselmeerminnen” de derde plaats bij de sloeproeiwedstrijd van
Harlingen naar Terschelling. Een mooie prestatie.
Op 7 juni, een stralende zondagmiddag presenteert Jitske Draijer haar CD de Ljurk. Het lied
komt uit de openluchtvoorstelling 'De Kening stjêrt' die vorig jaar in It Heidenskip is
opgevoerd. Jitske zong het nummer onder begeleiding van Studio. Naast de zang van Jitske
waren er bijdragen van Henk de Boer, Titus de Wolff en Fouke de Vries. Fouke vertelde over
het natuurproject De Wolvetinte in It Heidenskip, waar de opbrengst van de CD aan wordt
geschonken.

In juni heeft It Swaeigat een bijdrage toegezegd gekregen van onder andere het Oranje Fonds
en het coöperatiefonds van de Rabobank. Het geld is gebruikt voor de aanschaf van nieuwe
stoelen en tafels en voor de verbouwing van de zolder. Ook heeft het dorpshuis dit jaar het
fairtrade-certificaat ontvangen.
Ook dit jaar werd er door de fierljepvereniging weer een NFM georganiseerd. Deze NFM
werd getroffen door een zomerstorm. Hierdoor werd de finale op zondag gesprongen in plaats
van op zaterdagavond. Marrit van der Wal en IJsbrand Galama behaalden een derde prijs.
Op zaterdagavond hebben we ons “kleintje dorpsfeest” gevierd. Er waren maar liefst 18 teams
vanuit het dorp die mee deden aan ‘blyn volleybal’. Het was prachtig weer. De familie Bakker
heeft het volleyballen gewonnen. Daarna was er nog een feestje in de tent.
Op 24 september had de familie Noordenbos succes op de veekeuring van Workum. Zij
wonnen met Reeuwkje 140 in de categorie de mooiste oudere koe.
Op veel plaatsen in It Heidenskip werd op 26 september een kopje koffie met de buren
gedronken in het kader van Nationale Burendag.
Op 27 september is de clubjeugd met z’n allen naar het natuurgebied de Wolventinte geweest.
Door Siebe Tjalma en Ysbrand Galama kregen ze uitleg over de natuur en zijn ze met het
bootje naar het eiland geweest wat eerder het jaar door vele vrijwilligers was gemaakt. Een
zeer leerzame avond.
Op 14 oktober schrijft HP De Tijd over het onderzoek naar opvallende plaatsnamen. Hierin
kwam naar voren dat De Hel de meest deprimerende plaatsnaam van Nederland is. Gelukkig
denken onze bewoners daar heel anders over. En is het nog altyd noflik wenjen.
Op 23 oktober was er ’s morgens om 08.30 uur een optreden bij Siebe en Tryntsje in huis van
Weima & v.d. Werf. Ze hadden dit aangevraagd omdat ze al 30 jaar in de voormalige
gereformeerde kerk woonden. Het was een leuk, gezellig optreden.
Door de stichting Gerben Rypma werd op 24 oktober een tocht georganiseerd vanaf het
dorpshuis naar de Wolvetinte en weer terug. Er deden ongeveer 100 mensen aan mee. Hier en
daar werd wat uitgelegd en in de boerderij van Alle en Janke was er koffie en koek. Hier kon
men nog genieten van een klein concert van Studio en Jitske Draijer.
Ook dit jaar werd er weer een Playback Show georganiseerd door Disco Silver. Het was een
een geslaagde avond met voornamelijk deelnemers van de basisschool.
Dit jaar was het dan toch weer zover. Sinterklaas kwam weer in It Heidenskip. Op 4 december
hebben we hem met z’n allen opgewacht. Hij kwam niet met zijn paard maar met de trike! Na
een rondje door het dorp nam Sinterklaas de kinderen die dat wilden even bij hem op schoot ,
zodat ze hem iets konden vertellen of een liedje zingen. Daarna hebben we met de pieten nog
een gezellig feestje gevierd.
In de kerstvakantie zijn de kinderen van de basisschool weer met z’n allen naar de film
geweest met de Gaasterland Expres. Altijd een zeer geslaagd uitje. Ook was er weer de
ouderwetse “spultsjejûn”.

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.

