Witmarsum 2018 Ideeën 1e indikking uit bijeenkomst 21 sept 2015

Menno Simons
Uitwisselen & Verbinden Vereniging optie
& Verdiepen
Kerken & kroegentocht: Thema: wat
verbindt de geloven en
levensovertuigingen?
Doopsgezinden uit alle windstreken
naar Witmarsum halen in foto, video,
social media enz. Witmarsum als
kloppend hart Touroperators kunnen
langer verblijf plannen
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.
Menno Simons

Contactpersoon

Doopsgezinde kerk
Oars as oars
PKN?
TBrandsmaparochie?
Doopsgezinde kerk
Combi iconen Pim
Mulier en Gysbert
Japicx

Menno de Vries
Cees Jellema

Doopsgezinde kerk

Antoinette Hazevoet

Antoinette Hazevoet

Doprsbelang?

Theater & Muziek
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. Alternatief met
survival tocht
Een hagepreek, een fluisterbootpreek.
Muziek & theater over het thema
verdraagzaamheid.

SportdorpWytmarsum
Hikkesluters

Janny Yntema
Harm Stremler

Doopsgezinde kerk
PKN?
T Brandsmaparochie?

Theater in de contourenkerk

Bijzonder
Mennowetter op de markt brengen

Tentoonstellen
Een permanente ontvangst, studie en
tentoonstellingsruimte naast de
huidige Mennistetsjerke.
Doperse diaspora tentoonstelling
maakt deel uit van W2018.
Expositie over Mennisten van allerlei
nationaliteiten.

Doopsgezinde kerk

Menno de Vries

Doopsgezinde kerk

Marijke Baarda Nu met Quilt
in opslag bij Menno de Vries

Wendy de Vries
Aylva State
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In de zomer aandacht in het
Tsjerkepaad

Kinderen
Kindervoorstelling en wandeling over
de Halsbân
Lesbrieven
Muurschilderingen door kinderen: hoe
zien zij Menno
Bovenstaande op tegels en die op de
bruggen plaatsen

NB: ideeën voor een Spektakelstuk (toneel, muziek, zang, dans) en een toeristische tour gekoppeld
aan de 3 iconen worden apart uitgewerkt.

Mede mogelijk gemaakt door Streekwurk Zuidwest Fryslân

Verslag d.d. 151025 blz 2

Witmarsum 2018 Ideeën 1e indikking uit bijeenkomst 21 sept 2015

Pim Mulier
Kunst

Vereniging optie

Contactpersoon

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

w.v.t.

Tjittie Koopmans

Scheppingsgave

Gerrit Tol

Kunst exposeren
Koepelvorm > overkoepelend,
eenheid in vorm
Eigengemaakte schilderijen in een
ronde om te laten bezichtigen
Buurtschilderen
Kunst (schilderijen) en andere
kunstvormen (performance art) in
Witmarsum laten zien
Groot gezamenlijk kunstwerk, bijv. in
de landerijen of in de ijsbaan
Sloepentocht
Uitbeeldingen (foto/tekst/afbeelding)
op verschillende plekken in het dorp
laten maken
Straat van de toekomst
Huidige schilderijen in Gemeentehuis,
naar Aylva State

Kunst achter de
dijken?

Theo de Groot?

Aylva State

Wendy de Vries

Sport
Symposium
Pim Mulier symposium, landelijke
uitstraling: Cruijff naar Witmarsum

SportdorpWytmarsum Janny Yntema
Buurtsportcoach
Monique Alewijnse

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
Curling op ijsbaan
IJsvoetbal
Keatske lizze! Kaatsspel a la
ganzenbord. Ontwikkeling van Pieter
vd Zee. Moderne variant: game?
Flash Mob, tai chi in ochtend of voor
wedstrijd

Otterbar

Eppie Otter
Pieter van der Zee

V&O

Tamara Ouderkerken
Sabine Westra
Jitte Jorritsma

IJsvereniging
WOK
Zeedesign

Sandra van de Witte
Pieter van der Zee
René Meekma
SportdorpWytmarsum Janny Yntema
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Sport uitvoeren
Pim Mulier Spelen: Voetbal / kaats /
tennis / gymnastiek / sloepenrace
Aandacht voor verschillende
sporten, bijv. elke 2 maanden
andere sport

K.V. Pim Mulier
Triatlon Witmarsum?
Andere verenigingen?

Harm Jilderda
Theo de Groot

Gemeente Haarlem

Via Wim Beckers

Gemeente Haarlem

Via Wim Beckers

De Koepeldûnsers?

Jac benadert Etje Elgersma

Aylva State
Bejaardensoos?/Meer
bewegen voor
ouderen?

Wendy de Vries

Mountainbike route in bos

Overig
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

Traditie en vernieuwing: jong
leren van ouderen en
andersom
Kinderenleren op school weer
uitstervende volksdansen (vb
Bretagne)
Ouderen leren hip hop dansen en
performen

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

NB: ideeën voor een Spektakelstuk (toneel, muziek, zang, dans) en een toeristische tour gekoppeld
aan de 3 iconen worden separaat uitgewerkt.
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Gysbert Japicx
Taalkunst maken

Vereniging optie

Contactpersoon

Zelf schrijven
Wedstrijd korte verhalen
Gedichten en/of limmericken maken
Songteksten maken / Gysbert en
muziek / de 3 iconen en muziek
Het oneindige verhaal laten maken

De Hikkeslúters

René Meekma en Harm
Stremler

Nij Libben

Willem Veninga

De Hikkeslúters

René Meekma en Harm
Stremler

Oars as oars

Eppie Otter

Gysbert Japicxhûs

Algehele afstemming

Tresoar

Afstemming

De Hikkeslúters:
willen iets doen met
verhalen maken en
verhalen vertellen.

René Meekma en Harm
Stremler
Buschauffeur is Sjoerd
Meekma

Zeedesign
Zeedesign

Pieter van der Zee
Pieter van der Zee

Digitaal
Twitter roman schrijven met zo veel
mogelijk Friezen of iets online in deze
geest. Oars as oars wil dit proberen als
aanloop naar een Oktoberfest
Website met tips én
verhaalvoorbeelden: hoe schrijf je
verhalen / gedichten / songteksten

Van taalkunst genieten
Media voor het grote publiek
Grafitti wall met Gysbert teksten
maken. Kan ook op een tijdelijke muur
op de landtong
Een bus vol verhalen door Frl laten
rijden

Vangrail verhaal
Gysbert boekje: vervolg op “Mijn
vrouw is uitgenaaid”
Gedichten of … projecteren op
gebouwen
Glossy magazine: De Gysbert
Facebook pagina van Gysbert
opzetten en actief houden. Inclusief
app, virtuele tour met iBeacon door
dorp. Ofwel: mediapakket
ontwikkelen

Vertellen / performances
Friese boekenweek organiseren
Avond(en) met verhalenvertellers
Gysbert RAP opnemen / Gysbert
muziekavond(en)
Lezingen over Gysbert / literatuur
Voorleesavond(en): ‘Gysbert’ leest
voor
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Overig
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
Gemeente wil zich wel inzetten voor
verhalen en wandelen.
Raamverhalen

Gemeente /
buurtsportcoaches
Gemeente /
buurtsportcoaches
Gemeente /
buurtsportcoaches

Monique Alewijnse
Monique Alewijnse
Monique Alewijnse

Gysbert tentoonstelling
Permanente tentoonstelling over
Gysbert met gebruik van alle media
ergens in Witmarsum

Gysbert Japicxhús
Tresoar
PKN Koepelkerk?

Connectie zoeken met Bolsward /
Tresoar

Kinderen en Gysbert
Kinderlespakket Gysbert Japicx (a la
Grutte Pier, zie Haarlem)
Verhalen- of gedichtenwedstrijd door
kinderen en voorlezen

Aylvastate

Wendy de Vries

Kinderen en ouderen met elkaar
verbinden
Tegeltjeswand met kinderspreuken op
de brug (a la Elfstedentegelwand op
brug Oudkerk). Of op de kademuur bij
Hogenhuis

NIEUWE IDEEËN
Spoekenroute: tocht door het dorp
met enge verhalen
Zoek naar vertaalde gedichten van
Gysbert. Ene Willem Noordhuis zou
dat hebben gedaan
Huisbibliotheek: kast aan de weg waar
je een boek uithaalt en weer in zet
Kunnen we aansluiten bij Ferstival.
Dat bestaat al en wordt jaarlijks
georganiseerd
Herintroduceer het Poesiealbum en
geef dat steeds door. Wellicht rond
een thema
NB: ideeën voor een Spektakelstuk (toneel, muziek, zang, dans) en een toeristische tour gekoppeld
aan de 3 iconen worden separaat uitgewerkt.
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