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Witmarsum 2018 
 
 

Geachte bestuursleden en belangstellenden, 
 

Het jaar 2018 wordt een bijzonder jaar! Een bijzonder jaar voor de gehele provincie Fryslân en dus 

ook voor Witmarsum, immers de titel van Culturele Hoofdstad 2018 van Europa krijg je niet zomaar. 
 

In Witmarsum heeft een groep van zes personen de koppen bij elkaar gestoken om eens na te 
denken over hoe dit in Witmarsum vorm te geven. Want dat Culturele Hoofdstad 2018 unieke kansen 

biedt, ook voor ons, staat buiten kijf. 

 
Het project Witmarsum 2018 draait om het onder de aandacht brengen van onze drie Fryske iconen 

(Royal Frisians) bij een groot publiek: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Alle drie de 
iconen, Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier, hebben elk op hun eigen terrein hun sporen 

meer dan verdiend en nagelaten. Rondom deze drie iconen zijn meerdere activiteiten te bedenken. 
Om alvast in de sfeer te komen en een beetje een beeld te krijgen van ons project, is bij deze 

uitnodiging een samenvatting gevoegd. 

 
Omdat wij van mening zijn dat een dergelijk project alleen gedragen kan worden door het gehele 

dorp, willen wij jullie van harte uitnodigen voor een Witmarsum 2018 informatieavond op 
dinsdag 19 mei 2015 in De Gekroonde Roskam, aanvang 20.00 uur. 

 

Wij zullen op deze avond dan in hoofdlijnen ons project presenteren en willen daarna graag met jullie 
van gedachten wisselen over jullie ideeën, suggesties en eigen plannen. 

 
Wij hopen dan ook van harte dat jullie aanwezig kunnen zijn op de Witmarsum 2018 

informatieavond op dinsdag 19 mei 2015 in De Gekroonde Roskam. Graag zouden wij van jullie 
willen vernemen of je komt en met hoeveel personen je komt. Meld je aan bij Jac Konig: 

jac.konig@gmail.com of bel even met Jac 06 53172732. 

 
 

Datum: 19 mei 2015 
Tijd: 20.00 uur 

Plaats: De Gekroonde Roskam 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 

De initiatiefgroep Witmarsum 2018 
 

Klaas Smit – Jac Konig – Menno de Vries – Freddie Reijenga – Gerke Terpstra – Wim Beckers 
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