
Nieuwsbrief reünie It Heidenskip 6 juli 2012 

 

De voorbereidingen voor de reünie in It Heidenskip zijn in volle gang. De reüniecommissie heeft weer 

vele mensen ‘in het spier’ om de Heidenskipsters en oud-Heidenskipsters een mooie dag te 

bezorgen. Een dag die in het teken staat van cultuur, historie en creativiteit, maar natuurlijk ook van 

bijpraten. 

Het programma speelt zich af in en rond de feesttent op het fierljepterrein, maar ook daarbuiten. De 

reünisten moeten ‘in de benen’: in it Swaeigat en de ´timmerskuorre´ van de familie Kuipers laten 

inwoners en oud-inwoners van It Heidenskip hun creatieve talenten zien. Zo zijn er schilderijen van 

Dieuwke Feenstra, Welmoed Huitema, Marqueritte Clasquin en Jentje Fekkes te zien en quiltwerk 

van Tine van der Wal. Ytsje Hettinga en Rinkje van der Heide combineren verhalen met fotografie. 

Ook is het decor dat Marten Groenhof vijftig jaar geleden maakt voor de opening van het dorpshuis 

te bewonderen. 

In It Swaeigat is verder een doorlopende fototentoonstelling te zien van zowel oude als recente 

foto’s uit It Heidenskip. Ook is er een uitstalling van bodemvondsten die de broers Galama hebben 

gedaan tijdens de werkzaamheden 

aan de polderdijken. Ze zijn 

ondermeer aan het speuren geweest 

op de plek aan de Fluessen waar 

voorheen de Wolvetinte stond. 

Muzikaal talent is er ook in It 

Heidenskip. Er is zang in de tent en 

muziekkorps Studio zal een optreden 

verzorgen met een link naar de vorige 

reünie, toen het theaterspektakel 

‘Achter santjin hikken’ werd 

opgevoerd. Toneelvereniging ‘Yn it 



oare fel’ is ook dit jaar weer present met een uitvoering. De Heidenskipster toneelvereniging brengt 

dit jaar ‘Feint fan twa masters’ ‘op de planken’. Ze maken daarbij gebruik van de bijzondere 

ambiance van het fierljepterrein. Fierljeppers en toneelspelers werken gebroederlijk samen tijdens 

de repetities en trainingen. 

En als ‘kers op de pudding’ worden we verrast met een bezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix. 

Zij brengt een streekbezoek aan Zuidwest Friesland en komt omstreeks 16 uur in It Heidenskip. Hier 

zal ze een fierljepdemonstratie bijwonen. De reünisten en andere Heidenskipsters kunnen hier 

uiteraard ook bij aanwezig zijn. 

Het programma in vogelvlucht: 

13.30 uur: ontvangst 

14.00 uur: officiële opening en muziek 

v.a. ong. 14.30 uur: doorlopend programma 

16.00 uur: bezoek Hare Majesteit Koningin Beatrix met fierljepdemonstratie 

17.00 uur: koffietafel 

19.00 uur: optreden Studio 

20.15: toneelvoorstelling ‘Feint fan twa masters’  

v.a. ong. 21.30 uur: bijpraten in de tent 

 

Tot 6 juli. Wij hebben er zin in! 

De reüniecommissie: Ype de Boer, Gerrit Twijnstra, Peek Bonebakker-Kuipers, Anneke Hettinga, 

Roelof Klaas Schraa en Ida Hylkema 

 

 


