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Pim Mulier selectie ideeën 

Kunst Sport Overig 
Kunst maken stimuleren 
 Schilderles aan mensen met beperking (Felix 

in Pingjum) Tjittie Koopmans. 

 Workshop op het gebied van kunst: 
beeldhouwen, schilderen. Mogelijk voor 
kinderen, ouderen..    Schilderijen van 
kinderen, eerder op Koninginnedag 

Symposium 
 Pim Mulier symposium, landelijke uitstraling: 

Cruijff naar Witmarsum 

 

Pim Mulier gedenken/vieren 
 Ereburgerschap Wunseradiel; 

Verzoeningsfeest (ivm vader Pim)(love peace) 

 Sportdrank, Pim bier bestaat al in Haarlem 

 Haarlem legt tegenbezoek af aan Witmarsum 
(Witmarsum was eerder in Haarlem) 

 Haarlem doet mee aan Pim Mulier Spelen, zie 
sport uitvoeren 

Kunst exposeren 
 Eigengemaakte schilderijen in een ronde om 

te laten bezichtigen 

 Kunst (schilderijen) en andere kunstvormen 
(performance art)  in Witmarsum laten zien 

 Groot gezamenlijk kunstwerk, bijv. in de 
landerijen of in de ijsbaan 

 Uitbeeldingen (foto/tekst/afbeelding) op 
verschillende plekken in het dorp laten 
maken 

 Huidige schilderijen in Gemeentehuis, naar 
Aylva State 

Nieuwe sport 
 Nieuwe sport of spel bedenken/ontwikkelen. 

Bijv. via wedstrijd (aanbod Eppie Otter 
sponsor) 

 Nieuwe sport, bijv. tennis met kaatsbal, 
fietshockey, moutainbike hockey, wedstrijd 

 Keatske lizze! Kaatsspel a la ganzenbord. 
Ontwikkeling van Pieter vd Zee. Moderne 
variant: game? 

Traditie en vernieuwing: jong leren van 
ouderen en andersom 
 Kinderenleren op school weer 

uitstervende volksdansen (vb Bretagne) 

 Ouderen leren hip hop dansen en 
performen 

 Sport uitvoeren 
 Pim Mulier Spelen: Voetbal / kaats / 

tennis / gymnastiek / sloepenrace 

 Aandacht voor verschillende sporten, 
bijv. elke 2 maanden andere sport 

Kinderen 
 Kinderlespakket Pim Mulier 
 Kinderen in de Hertekamp: uteren is kunst + 

sport 
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Gysbert Japicx selectie ideeën 

Taalkunst maken Van taalkunst genieten Overig 
Zelf schrijven 
 Wedstrijd korte verhalen 

 Gedichten en/of limmericken maken 

 Songteksten maken 

 Het oneindige verhaal laten maken 

Media voor het grote publiek 
 Grafitti wall met Gysbert teksten maken 

 Een bus vol verhalen door Frl laten rijden 

 Gedichten of … projecteren op gebouwen 

 Vangrail verhaal 

 Gysbert boekje: vervolg op “Mijn vrouw is 
uitgenaaid” 

 Glossy magazine: De Gysbert 

LetterenRoute door Witmarsum 
 Gysbert Japicxweg versieren met vlaggen 

waarop teksten a la Loesje 

 Gysbert teksten op de weg 

 Literaire bostour 

 Huiskamerverhaal: kuierke langs 
verschillende huiskamers 

 Raamverhalen 

Digitaal 
 Facebook pagina van Gysbert opzetten en 

actief houden 

 Twitter roman schrijven met zo veel mogelijk 
Friezen 

 Website met tips én verhaalvoorbeelden: 
hoe schrijf je verhalen / gedichten / 
songteksten 

Vertellen / performances 
 Friese boekenweek organiseren 

 Avond(en) met verhalenvertellers 

 Gysbert RAP opnemen / Gysbert 
muziekavond(en) 

 Lezingen over Gysbert / literatuur 

 Voorleesavond(en): ‘Gysbert’ leest voor 

Gysbert tentoonstelling 
 Permanente tentoonstelling over Gysbert 

met gebruik van alle media ergens in 
Witmarsum 

 Connectie zoeken met Bolsward / Tresoar 

 

  Kinderen en Gysbert 
 Kinderlespakket Gysbert Japicx (a la Grutte 

Pier, zie Haarlem) 

 Verhalen- of gedichtenwedstrijd door 
kinderen 

 Tegeltjeswand met kinderspreuken op de 
brug (a la Elfstedentegelwand op brug 
Oudkerk) 
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Menno Simons. Selectie ideeën 

Uitwisselen & Verbinden & 
Verdiepen 

Theater & Muziek Tentoonstellen 

 

 Kerken & kroegentocht: Thema: wat 
verbindt de geloven en 
levensovertuigingen? 

 Doopsgezinden uit alle windstreken naar 
Witmarsum halen in foto, video, social 
media enz.  

 Vorm kiezen voor uitwisseling met 
Witmarsum, Brazilië 

 Vormgeven aan thema ‘duurzaamheid’ 
als één van de waarden van Menno: hoe 
kunnen we ons dorp duurzamer maken? 

 Verbinding en samenwerking met 
Pingjum om het verhaal van Menno te 
vertellen in woord en beeld. 

 Een wandelroute, bijvoorbeeld over de 
Halsbân, van de Vermaning naar It Fliet, 
waarop muzikaal en theatraal het leven en de 
gedachten van Menno worden verbeeld; 
eenmalig of vast met borden, bankjes, 
geluids- en videozuilen enz. 

 Een hagepreek, een fluisterbootpreek. 

 Muziek & theater over het thema 
verdraagzaamheid. 

 Theater in de contourenkerk 

 Een permanente ontvangst, studie en 
tentoonstellingsruimte naast de huidige 
Mennistetsjerke. 

 Expositie over Mennisten van allerlei 
nationaliteiten. 

 In de zomer aandacht in het Tsjerkepaad. 

 Bijzonder 
 Mennowetter op de markt brengen 

Kinderen  
 Kindervoorstelling en wandeling over de 

Halsbân 

 Lesbrieven 

 Muurschilderingen door kinderen: hoe zien 
zij Menno 

 Bovenstaande op tegels en die op de 
bruggen plaatsen 
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Algemeen met de 3 iconen ideeën 

Cultuur Toeristische faciliteiten Overig 
Groot theater stuk – 3 of 4 luik 
 Groot theater stuk over alle 3 iconen 

 Liederen tekst en muziek en sportuitvoering 
op muziek 

 Pim Mulier, Gysbert Japicx en Menno Simons 
neerzetten in de huidige wereld zodat ze 
weer beginnen te leven voor jong en oud 

Toeristische trekpleister  

 Witmarsum als kloppende hart; 
Touroperators Menno Simons kunnen langer 
verblijf plannen 

 Samenspel met Kunst Achter Dyken (Pingjum 
Stefan Belderbos). 

 Samenspel met Kazematten museum 

 Samenspel met molen 

 Faciliteiten voor bezoekers (horeca, sanitair, 
etc) 

 

Aanpak programma’s/projecten 
 Nastreven initiatieven vanuit en 

samenwerking tussen verenigingen 
 Projecten onderscheiden zich in 

‘bijzonderheid’ van reguliere activiteiten 

 Cultureel ondernemerschap tonen bij 
projecten, met financiële dekking per project 

 Behapbare planning van activiteiten W 2018 
naast of vervanging van lopende activiteiten. 

 Professionele input voor kwaliteit boost en 
eigen leerproces 

Klûnfeest 2018 
 Klûnfeest als start van de Witmarsum 2018 

activiteiten in 2018 

 Witmarsumer Uitmarkt combi met Klunfeest 
en Merke of Oktober feest 

Route door Witmarsum 
 Virtuele ondersteuning rondtocht 

 Huizen markeren waar oude 
beroepsbeoefenaren in woonden, bijv. 
kaatsbalmakers (Zwier, Nota) 

 Foto galerij grote sporters uit Witmarsum 

 Fotografie/kunst, bijv 100 jaar geleden 

 Route tussen expositie van Menno, Gysbert 
en Pim (exposities zie bij iconen) 

 Verlichting bij avond; Licht project bijv. Daan 
Roosegaarde 

Financiering 
 Raming investering en exploitatiekosten 
 Bijdrage/entree bezoekers prognose. 

 Externe bronnen raming, sponsorschap, 
subsidies, bijdragen ondernemers 

 Garantstelling (bijv. 50-50) of investering 
vanuit Stichting Op e‘Ald Ry/Ekspedysje 
Wytmarsum op basis van sluitende begroting 
programma/project en draagkracht Stichting 
(geen potverteren door Stichting, maar 
continuïteit ook na 2018).  

 Informatie 
 Uitagenda op info A4’s in dorp, op flyer 
 Jaarkalender beheren en 1 Witmarsum 

startwebsite (initiatief van Dorpsbelang) 

Subsidie 
 Hulp voor zoeken subsidie bronnen, expert of 

workshop voor support naar verenigingen 
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