
MEI INOAR OP PAAD

*Witmarsum 2018

Foto Evert Zwier



*Programma

20.00 Opening en aanleiding

20.15 Presentatie

20.30 Reacties en vragen

20.45 Pauze

21.00 Harseskraabje I

21.15 Harseskraabje II

21.30 Harsekraabje III

21.45 Afsluiting en vervolg

22.00 Geplande eindtijd



Initiatiefgroep Witmarsum 2018

Wim Beckers

Jac König

Freddie Reijenga

Klaas Smit

Gerke Terpstra

Menno de Vries



*Aanleiding

*Culturele Hoofdstad 2018

*Door versterken fan ús mienskip 

*Aansluiting Witmarsum bij CH 2018

*Witmarsum op de kaart zetten

*(Inter)nationaal publiek

*Kan alleen als we met z’n allen de 
schouders eronder zetten



*

Kansen voor Súdwest-Fryslân!!



*

• http://www.2018.nl/nl/nieuws/nieuw-filmpje-over-

leeuwarden-fryslan-2018

http://www.2018.nl/nl/nieuws/nieuw-filmpje-over-leeuwarden-fryslan-2018


*

Culturele Hoofdstad kans voor Súdwest-Fryslân

•Meer aanbod van culturele en toeristische activiteiten; 

• Een goede indruk, profilering en bekendheid van Súdwest-

Fryslân /provincie Fryslân;

• Economische kans voor ondernemers door meer bezoekers en 

toeristen;

• Structureel, ook na 2018 meer bezoekers



*

•Mienskip enthousiast maken om met initiatieven te komen

•Geen ‘elitair feestje’, maar een feest voor iedereen! Zoveel 

mogelijk mensen moeten meedoen (participatie)



*

• Bedenken en uitvoeren campagne (thema, activatie en 

programma)

• Culturele organisaties en ondernemers uitnodigen om met 

initiatieven te komen. 

• Aansluiten bij de pijlers van CH18

– Water: in beweging/dynamiek/leven

– Land : vinden van nieuwe stabiele identiteit

– Horizon : ruimte en ontdekken

Pijlers sluiten mooi aan bij positionering Súdwest-

Fryslân (stad/water/land)



*

• Unieke kans voor Súdwest-Fryslân! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lc.nl/friesland/fontein-als-entree-op-het-water-in-franeker-18448993.html&ei=tosGVZiQK8rMPZSGgZAO&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNHW-eZ0HvWKJ0DMEGHlSDSXE7-n_w&ust=1426578731228855
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lc.nl/friesland/fontein-als-entree-op-het-water-in-franeker-18448993.html&ei=tosGVZiQK8rMPZSGgZAO&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNHW-eZ0HvWKJ0DMEGHlSDSXE7-n_w&ust=1426578731228855


Eén van de projecten ROYAL FRIESIANS

Personen en gebeurtenissen in de Friese 

geschiedenis en in het heden waar we  

trots op kunnen zijn. 



*Wytmarsumer Royal 

Friesians

*Menno Simons

*Gysbert Japicx

*Pim Mulier



*Wy doche it foar ús

doarp! 



Gysbert Japicx

Geboren in 1603 in Bolsward

Overleden in 1666 in 

Bolsward

Was van 1625 tot 1635 

schoolmeester in Witmarsum.

Grote waarde voor de Fryske

taal en literatuur.

Schreef poëzie (liederen), 

proza en brieven.



Sporen in het dorp



Menno Simonsz

Geboren 1469 in Wytmarsum

Overleden 1561 in Oldersum (Duitsland)

Vicarus in Pingjum, Dorpspastoor in 

Wytmarsum

Brak met de Rooms Katholieke Kerk

Liet zich in 1531 als volwassene opnieuw 

dopen.

Werd leider van de Doperse hervorming.

Moest Wytmarsum verlaten vanwege felle 

vervolging



Sporen in het dorp



Willem Johan Herman (Pim) 

Mulier

Geboren 1865 in Wytmarsum Overleed in 

1954 in Den Haag

Sportpionier, introduceerde sporten in 

Nederland. Schrijver, journalist, 

kunstverzamelaar.

Richtte als 14-jarige de Haarlemse 

Football Club op. 

Reed in 1890 op de schaats langs de Elf 

Steden.

Eerste ereburger van Wûnseradiel (1950)



* Sporen in het dorp



*Insteek: het verbinden 

van toen, nu en straks

*Wat betekenden ze in hun tijd?

*Wat betekenen ze in onze tijd?

*Wat kunnen ze betekenen voor onze 

toekomst?



Levensbeschouwing

Bezinningstoerisme

Nationaal

Internationaal

Taal

Fries

Identiteit

Natuur

Liefde

Sport

Vernieuwing

Kunst

Baanbrekers / Lefgozers

Vernieuwers tegen de stroom in



*Aanknopingspunten voor activiteiten

*Toneel

*Sport

*Levensovertuiging

*Muziek en zang

*Geschiedenis

*Taal

*Onderwijs

*Bedrijvigheid

*In alle mogelijke combinaties 







*Reacties en vragen



*PAUZE



*Harseskraabje

*Drie tafels

*Elke tafel een ikoon

*Pen + papiertjes

*Bij elke ikoon: wat zou je kunnen 

organiseren?

*Laat je niet hinderen door 

haalbaarheid, betaalbaarheid enz.

*Niet: Ja, maar…



*VERVOLG

*Wij werken uit

*Jullie krijgen het verslag

*Jullie koppelen het terug naar de 

achterban

*Volgende bijeenkomst op 21 september

*Doel: eerste projecten kiezen op weg naar 

Witmarsum 2018

*Vragen, opmerkingen, nabranders: 

info@witmarsum2018.frl of bel één van de 

initiatiefnemers.

mailto:info@witmarsum2018.frl

