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Verslag bijeenkomst W2018 11 nov 2015 icoon Pim Mulier 

Witmarsum 2018 Witmarsum op weg naar 

Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 

 

 

Aanwezig : ‘Sport & kunst’ vertegenwoordigers uit Witmarsum. 

Datum  : 11 nov 2015, verslag d.d. 16 nov 2015 

Doelstelling : Aanzet tot uitwerken mogelijkheden Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier 

Bijlage 1 : Bijgewerkte ideeën lijst Pim Mulier d.d. 11 nov 2015 

Bijlage 2 : Uitnodiging lijst 11 nov. 2015 

 

Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier opening 

Jac Konig opent de bijeenkomst en stelt de volgende agenda ter bespreking voor. 

 Rondje langs aanwezigen voor terugkoppeling over W2018 

 Ideeën lijst Pim Mulier doornemen 

 Ideeën aanpak wat we er mee gaan doen en door wie 

Van de afwezigen is van de meesten een afmelding ontvangen. De uitnodiging is door een fout niet 

naar K.V. Pim Mulier gegaan, maar daarvan heeft Harm Jilderda eerder aangegeven mee te werken. 

S.V. Mulier heeft nog een beperkte beschikbaarheid door eigen vacatures en is niet zo ver actief mee 

te doen. Sportdorp heeft mede vanuit Dorpsbelang aangegeven sowieso als instantie eerst ‘op een 

laag pitje’ te gaan, maar wordt later deze avond vertegenwoordigd door Janny Yntema (tevens 

loopgroep).  

 

Rondje terugkoppeling W2018 

 Triatlon, Theo de Groot en Doeko Visser: W2018 nog niet in vizier gehad, de organisatie van de 

Triatlons t/m 2018 waren eerst nog een belangrijk bespreekpunt. Er bestaat de mogelijkheid dat 

de Triatlon een Pim Mulier thema kan inkleden. 

 Tjittie Koopmans (voorstel Wim: Schilders academie): is nieuw aan tafel op uitnodiging. Tjittie heeft 

op de door haar georganiseerde schilders lessen dit seizoen 22 deelnemers(!) en komt gelijk al 

met een aantal ideeën in het kader van de kunst en associaties daarop. Zoals het betrekken van 

mensen met een beperking en Aylva State bewoners; in 2018 schildert het hele dorp; inpakken van 

de Koepelkerk. 

 Scheppingsgave, Gerrit Tol: gisteren op het koor met Tjittie W2018 ideeën besproken, zoals het 

maken van een muziekstuk als ‘schilderijen tentoonstelling’ van Moessorgski; Witmarsum als 

laatste dorp van de wereld; miss en mr. Koepel verkiezing; samenwerking tussen Popkoor, 

Scheppingsgave en een kinderkoor. Scheppingsgave kan ook Fries en religieus zingen. Met 

associaties in deze bijeenkomst naar schilderen, tekstschrijven, triatlon, sneldichten en snel poëzie. 

Een workshop Melodie en daar tekst bij schrijven, of limericks maken. Rode draad is ook 

jongeren en andere mensen bereiken, om daarmee het tekort aan actieve dorpelingen op te 

vullen. Te denken valt ook aan een workshop om mensen te werven actief te worden (Monique 

Alewijnse). De ervaring is trouwens dat mensen makkelijker te krijgen zijn voor éénmalige 

projecten, activiteiten of taakuitvoering op een dag. Via persoonlijke benadering is er het meeste 

kans op succes. Te denken valt ook aan mensen buiten Witmarsum. 

 WOK, Sandra van der Witte: nu volop in organisatie van St. Klaas feest, maar is zelf bereid W2018 

te steunen en dat geldt ook voor paar anderen. 

 Surprise aangegeven vanuit Wim Beckers: probleem momenteel is rolbezetting van jeugdige 

rollen, het Spektakelstuk, bijv. deels als ‘soap’ opzetten, waarmee ook  jeugd en ander nieuw bloed 

kan worden aangetrokken. Associaties daarop om verenigingen meer samen te laten werken. 

 

Conclusie is dat de algemene beleving in Witmarsum van W2018 er nog niet echt is en dat het kan 

helpen al eerder met een activiteit, bijvoorbeeld in 2016, aan de weg te timmeren. 
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Ideeën lijst doornemen en wie gaan welke punten uitwerken 

Wim Beckers neemt de ideeën lijst door en stelt een nieuwe clustering voor naar 6 clusters om verder 

uit te kunnen werken. Na bespreking hiervan komen we uit op 4 clusters die opgepakt zullen worden. 

Het voorstel van Wim is met twee-tallen voor een volgende keer de clusters uit te werken. 

De uitwerking van deze bespreking is opgenomen in de bijlage. Hierbij kwam ook de link tussen 

clusters aan de orde en ook de link naar het Spektakelstuk, waar bijvoorbeeld het decor gemaakt zou 

kunnen worden door de ‘kunst deelnemers’.   

 

Per cluster zullen de trekkers in bespreking gaan over wat met wie met de ideeën te gaan doen: 

1. Kunst maken en exposeren: Tjittie Koopmans en Gerrit Tol pakken dit op. 

2. Symposium en Pim Mulier gedenken: Wim Beckers zal Ruurd Gaastra en Jaap Jilderda benaderen. 

3. Nieuwe sport en sport uitvoeren: Janny Yntema, Doeko Visser en Theo de Groot en iemand van 

Hikkeslûters (Jac vraagt hen). 

4. Uitwisseling jong en oud: Sandra van der Witte wil dit trekken en benadert Tineke Smid, 

schoonmoeder en Wendy de Vries. 

 

Aan de orde komt nog de samenwerking met het ‘Klûnfeest’. Voor 2018 is er al een afspraak voor 

samenwerking. Voor 2016 heeft de commissie het plan om alles op één locatie (in de Gekroonde 

Roskam) te organiseren. Wim en Jac nemen dit mee om de participatie van W2018 hierbij te 

bespreken. 

 

Gezamenlijk wordt vastgesteld dat met woensdag 20 januari 2016 als volgende bijeenkomst 

voldoende tijd moet bieden om de ideeën verder uit te werken. Wim en Jac zijn beschikbaar om bij te 

springen. 

 

Rondvraag en afsluiting 

Jac Konig sluit de vergadering met een rondvraag. 

 Sandra van der Witte: het idee voor tegels bij een brug in de buitenlucht heeft ze besproken met 

een tegelexpert (Sita Koch?). Daar kwam nog geen oplossing uit. 

 Doeko Visser: wanneer is er een grove planning van een programma te maken, om in relatie tot 

‘Leeuwarden’ de goede momenten te kiezen? Wim verwacht dat CH 2018 zelf in 2016 met een 

planning zal komen. De planning van de gemeente Sudwest Fryslan wordt ook van belang. We 

zullen waarschijnlijk niet kunnen voorkomen dat er overlappingen komen, maar we proberen te 

bereiken buiten de klappers en buiten de pieken (bijv. rond Pinksteren en hemelvaart) te plannen. 

 Tjittie Koopmans: voor de bekendheid van W2018 is het verstandig om steeds duidelijk melding te 

maken Witmarsum 2018 activiteit. 

 Klaas Smit: we willen deze bespreking ook voor Gysbert Japicx en Menno Simons doen en daarom 

de vraag wat jullie van deze ronde van vanavond vonden? Theo de Groot: zinvol, na brainstorm nu 

toelopen. Doeko Visser: wel zorgen voor betere vertegenwoordiging vanuit de sport. Anderen over 

de avond: ja, goed zo. 

 

Reacties graag naar Wim Beckers en Jac Konig en deze kunnen ook worden gemaild naar 

info@witmarsum2018.frl . 

 

Volgende bijeenkomst woensdag 20 januari 2016, 20.00 uur in De Gekroonde Roskam. 

mailto:info@witmarsum2018.frl
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BIJLAGE 1 Bijgewerkte ideeën lijst Pim Mulier d.d. 11 nov 2015  
 

Pim Mulier bijgewerkt 11 nov 2015 
Afspraak uitwerking op 4 thema’s 

Kunst Vereniging optie Contactpersoon 
1) Kunst maken stimuleren en kunst 

exposeren 
Schilder academie 
Scheppingsgave 

Tjittie Koopmans 
Gerrit Tol 

Schilderles aan mensen met 
beperking (vb Felix in Pingjum) 

Schilder academie Tjittie Koopmans 

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

  

Koepelvorm > eenheid in vorm Scheppingsgave Gerrit Tol 

Eigengemaakte schilderijen in een 
ronde om te laten bezichtigen; 
Buurtschilderen; in 2018 schildert het 
hele dorp 

  

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

Kunst achter de dijken? Stefan Belderbos? 

Groot gezamenlijk kunstwerk, bijv. in 
de landerijen of in de ijsbaan; de 
Koepelkerk inpakken 

  

Decor van het Spektakelstuk   

Sloepentocht   

Workshop Melodie; muziekstuk 
combi ‘schilderijententoonstelling’ 

  

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

 Theo de Groot? 

Straat van de toekomst   

Huidige schilderijen in Gemeentehuis, 
naar Aylva State 

Aylva State Wendy de Vries 

Sport   

2) Symposium en Pim Mulier 
gedenken/vieren 

Optie Ruurd Gaastra 
Optie Jaap Jilderda 

Via Wim Beckers 
Via Wim Beckers 

Pim Mulier symposium, landelijke 
uitstraling: Cruijff naar Witmarsum  

Buurtsportcoach 
 

Monique Alewijnse 
 

Ereburgerschap Wunseradiel; 
Verzoeningsfeest (ivm vader 
Pim)(love peace)  

  

Sportdrank, NB Pim bier al in Haarlem   

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

Gemeente Haarlem Via Wim Beckers 

Haarlem doet mee aan Pim Mulier 
Spelen, zie sport uitvoeren 

Gemeente Haarlem Via Wim Beckers 
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3) Nieuwe sport en sport uitvoeren Loopgroep 
Hikkeslûters? 
Triatlon 
Triatlon 

Janny Yntema 
Bijv. Rene Meekma? 
Doeko Visser 
Theo de Groot 

Nieuwe sport of spel 
bedenken/ontwikkelen. Bijv. via 
wedstrijd (aanbod Eppie Otter 
sponsor)  

Otterbar Eppie Otter 
Pieter van der Zee 

Nieuwe sport, bijv. tennis met 
kaatsbal, fietshockey, moutainbike 
hockey, wedstrijd 
Curling op ijsbaan 
IJsvoetbal 

V&O 
 
IJsvereniging 

Tamara Ouderkerken 
Sabine Westra 
Jitte Jorritsma 

Muurkaatsen SportdorpWytmarsum Janny Yntema 

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

WOK 
Zeedesign 

Sandra van de Witte 
Pieter van der Zee 
René Meekma 

Flash Mob, tai chi in ochtend of voor 
wedstrijd 

Loopgroep Witmarsum Janny Yntema 

Pim Mulier Spelen: Voetbal / kaats 
/ tennis / gymnastiek / sloepenrace  
Triatlon inkleden 
Aandacht voor verschillende 
sporten, bijv. elke 2 maanden 
andere sport 

K.V. Pim Mulier 
 
Triatlon Witmarsum 
Andere verenigingen? 

Harm Jilderda 
 
Theo de Groot 

Mountainbike route in bos   

Overig   

4) Traditie en vernieuwing: jong leren 
van ouderen en andersom 

WOK 
 

Sandra van der Witte Sandra 
benadert Tineke Smid en 
Wendy de Vries 

Kinderenleren op school weer 
uitstervende volksdansen (vb 
Bretagne) 

De Koepeldûnsers? Jac heeft Etje Elgersma 
benaderd, nog twijfel 

Ouderen leren hip hop dansen en 
performen 

Aylva State 
Bejaardensoos?/Meer 
bewegen voor ouderen? 

Wendy de Vries 
 

   

Workshop vrijwilligers werven Gem SWF? Monique Alewijnse? 
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 Bijlage 2 Uitnodiging lijst W2018 bijeenkomst 11 nov 2015 icoon Pim Mulier 

 

Aanwezig 
Schilder academie Tjittie Koopmans Tjittie Koopmans 

Sportdorp en Loopgroep Witmarsum  Janny Yntema 

Triatlon Witmarsum  Theo de Groot 

Triatlon Witmarsum  Doeko Visser 

WOK Sandra van der Witte 

Zangvereniging Scheppingsgave Gerrit Tol 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Wim Beckers 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Jac Konig 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Klaas Smit 

 

Afwezig 
Bestuur Zwembad Mounewetter  

Biljartvereniging De Krite Keu  

Biljertferiening Ottermaarraakis  

De Hikkesluters met kennisgeving 

De Koepeldûnsers  

De Mouneboulers  

Gem. SWF Sport coach met kennisgeving 

Gymnastiekvereniging V en O met kennisgeving 

IJsvereniging  

Kaartclub Elk wat Wils  

KV Pim Mulier door fout geen uitnodiging gehad 

Nijman Biermasz 17 dorpen fonds met kennisgeving 

Permanente Commissie  

Sportvereniging Mulier met kennisgeving 

St. Koepelconcerten  

Stichting MFC It Fliet met kennisgeving 

Tennisclub Witmarsum met kennisgeving 

Volleybalvereniging Thrium  

Watersportvereniging Witmarsum  

Woonzorgcentrum Aylva State met kennisgeving 

 


