Doarps- en Streekbelang It Heidenskip
Jaaroverzicht 2014
Met de jaarvergadering op 14 maart 2014 was er geen bestuurslid dat aftrad. Het bestuur van Doarpsen Streekbelang bestaat uit vijf leden waarvan één vacature.
Het bestuur is afgelopen zittingsjaar zes keer bij elkaar geweest.
Op zaterdag 22 maart is er voor de tweede keer een Himmeldei gehouden. De opkomst was minder
dan gehoopt maar met (9 vrijwilligers) is het buitengebied schoongemaakt. De himmelers zorgden er
in ieder geval voor, dat de lopers van de Oerpolderloop in een stralend schoon Heidenskip rennen.
De slechte staat van de stoepen is ook dit jaar keer op keer bij de gemeente gemeld. Er een gedeelte
aangepakt, maar we zijn er nog niet. We blijven het melden.
Op 18 mei won Studio de gouden spiker voor het totaal programma in het Gouden Spiker Festival. Ze
kregen de 1e prijs voor het beste verplichte werk en de derde prijs voor solist Jan Engelsma. Een
mooie prestatie van Studio die meedeed in de derde divisie waar nog 4 korpsen aan meededen
In juni was de openluchtvoorstelling 'De Kening stjêrt'. De voorstelling was vier keer uitverkocht, het
was prachtig weer en het publiek was enthousiast. Kortom: it wie geweldich.
Op 29 juni hebben de leerlingen van De Brêge het schooljaar afgesloten met een spetterende
circusshow. Het was tevens het afscheid van De Brêge en het einde van een tijdperk in It Heidenskip:
de deur is definitief dicht gegaan en de kinderen zijn in het nieuwe schooljaar naar verschillende
basisscholen in de regio gegaan.
Fanfare Studio It Heidenskip organiseerde zaterdag 28 juni een openluchtfestival waaraan 7 korpsen
deelnamen. Studio was zelf aanwezig met een reüniekorps. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubilieum
van dirigent Marten Miedema waren oud-korpsleden benaderd om voor een keer weer mee te spelen.
Fierljepnieuws
Fierljepster Marrit van der Wal heeft op donderdag 7 augustus in IJlst een nieuw Fries damesrecord
gesprongen. Marrit sprong in de finale 16.57 en won daarmee de wedstrijd bij de dames. Freark
Kramer won bij de jongens met een nieuw persoonlijk record van 17.98 en Nard Brandsma was bij de
senioren de beste.
Twee dagen later pakte Marrit van der Wal ook de Friese titel. Ze won het FK in Winsum met een
afstand van 15.54 meter.
Op zaterdag 25 augustus pakte Nard Brandsma de Nederlandse fierljeptitel met een sprong van 20.91
meter.
Op zaterdag 30 augustus was het jaarlijkse dorpsfeest. Jong en oud waren aanwezig in en rond de
feesttent. Na de fleurige en kleurige optocht van de jeugd kon iedereen koffie, thee, limonade en
suikerbrood halen in de feesttent. Het mooie weer hield iedereen lang op het feestterrein. ´s Avonds
konden de voetjes van de vloer. Het dorpsfeest werd zondag traditioneel afgesloten met een
tentdienst.
Dorpshuis It Swaeigat kan er weer even tegenaan. Half september is het tegelpad naar de
hoofdingang opnieuw bestraat door vrijwilligers en aannemer Andries Feenstra heeft nieuwe
dakramen geplaatst.
Nu basisschool De Brêge dicht is, heeft een groep vrijwilligers het initiatief genomen om activiteiten
voor de jeugd te organiseren. Club is begonnen op vrijdag 12 september. Eerst met een
peuter/kleuterclub voor de kinderen vanaf 2 jaar en aan het begin van de avond club voor de kinderen
vanaf groep 3 t/m 8.
Op initiatief van Doarps- en Streekbelang zijn nieuwe borden geplaatst. Bij de spoorwegovergang bij
Workum en de zijl bij Koudum is nu duidelijk dat hier It Heidenskip begint. De borden waren al
jarenlang een wens van de bewoners en zijn nu gerealiseerd. Ook zijn publicatieborden bij de ingang

van de dorpskom geplaatst. Hier kunnen verenigingen hun activiteiten aankondigen. Contactpersoon
voor het gebruik van deze borden is Hendrikes Adema.
De familie Bokma stond dinsdagochtend 9 december internationaal in de schijnwerpers. Een groep
journalisten uit 23 landen bezocht het bedrijf aan de Ursuladyk en de kaasmakerij Nijlander in het
kader van een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De journalisten kwamen uit alle
windstreken, van België tot Zuid-Afrika.
Op zaterdag 9 februari was het NK indoor touwtrekken te Volendam. De jeugd van it Heidenskip
behaalde hier een derde plaats. Voor de senioren was er in de 680 kg klasse een tweede plaats. En in
de 540 kg klasse werden de eerste en de tweede plaats behaald.
Afgelopen maand was er overleg met Jaap Wittermans, onze dorpencoördinator.
Het onderhoud van de wegen en bermen is een jaarlijks terugkerend onderwerp. Er zijn diverse
schadegevallen bekend van bewoners van it Heidenskip. De reacties naar aanleiding van de oproep
van Doarpsbelang zijn aan de dorpscoördinator overhandigd.
Er is nog geen financiering gevonden voor het fietspad. De noodzaak wordt wel groter, dus we blijven
voortdurend aandacht vragen voor aanleg hiervan. De dorpencoördinator heeft gemeld dat we allengs
hoger op de prioriteitenlijst van de gemeente komen. We houden vol!
De AED blijft een punt van aandacht wat betreft de kosten. De gemeente heeft de AED geleverd,
maar de onderhoudskosten en kosten voor cursussen zijn voor het dorp.
Een selectie uit de activiteiten en gebeurtenissen rondom het dorp en zijn bewoners:
 Op 19 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen en op 22 mei waren de verkiezingen voor het
Europees parlement. Het opkomstpercentage was 44 %, ruim boven het landelijke gemiddelde.
 De Oerpolderloop werd op 23 maart gehouden onder prachtige omstandigheden. De snelste
heidenskipsters waren Johannes de Boer en Ida Hylkema.
 Op 28 mei zijn de oude schoolspullen verkocht. De uitverkoop was georganiseerd door de
Ouderraad en de opbrengst was bestemd voor het afscheidsfeest van de leerlingen.
 Bij de familie Bakker en de familie Wijma was op 5 juli open huis. Dit naar aanleiding van de
uitbreiding van de camping, aanleg van de haven, de nieuwe loopstal van de familie Bakker en het
nieuwe zomerhuis van de familie Wijma.
 Op 28 juli was de Nederlandse Fierljep Manifestatie. Drie van de vier prijzen gingen naar Kamp
Holland.
 Op 31 augustus was een touwtrekwedstrijd in de loods van Buma. Winnaar werd it Heidenskip 2.
 De playbackshow werd dit jaar op 9 november gehouden. Het was weer een zeer geslaagde
avond.
 Op zaterdag 10 januari was er open dag naar aanleiding van het 12 en een half jarig jubileum van
Loonbedrijf Buma. De dag werd afgesloten met een spetterend feest.
 Op 2 februari was een speciale uitvoering door Toneelclub Yn it Oare Fel en Fanfare Studio. De
tribunes zaten vol.
(met dank aan de redactie van de website www.it-heidenskip.nl)

