Verslag bijeenkomst W2018 11 mei 2016 icoon Pim Mulier
Witmarsum 2018 Witmarsum op weg naar
Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018

Aanwezig
Datum
Doelstelling

: ‘Sport & kunst’ vertegenwoordigers uit Witmarsum.
: 11 mei 2016, verslag d.d. 23 mei 2016
: Uitwerken mogelijkheden Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier

Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier opening
Jac Konig opent de bijeenkomst en stelt de agenda vast.
1. Welkom, verslag van vorige bijeenkomst van 16 maart 2016.
http://www.witmarsum2018.frl/documenten/#title
2. Terugkoppeling vanuit groepjes
a. Kunst maken stimuleren en kunst exposeren
b. Symposium en Pim Mulier gedenken/vieren
c. Nieuwe sport en Pim Mulier spelen
d. Traditie en vernieuwing: jong leren van ouderen en andersom
3. Rondvraag en wat nog vergeten en belangrijk is
1. Welkom
Zie bijlage 1 voor aanwezigenlijst. Wegens start van de kaatstraining van de jeugd heeft Harm Jilderda
moeten afzeggen. Harm heeft de voortgang van besproken punten binnen K.V. Mulier besproken met
Jannie Yntema.
2. Terugkoppeling vanuit de groepjes en volgende stappen
Per cluster presenteren de trekkers hun uitwerking:
Kunst maken en exposeren: Gerrit Tol en Tjittie Koopmans. De vier uitgewerkte ideeën worden
verdeeld over de komende jaren, te starten met:
1. Kunstquiz in de Koepel inleveren op Koningsdag bij de stand van W2018. 45 mensen hebben de
quiz ingeleverd op koningsdag en 9 daarna. Er waren 7 kandidaten met 0 fout, waarvan de
ingeleverde zonder spelfouten en waar het meeste moeite aan was besteed is aangewezen als
winnaar. Prijsuitreiking op zaterdag 14 mei om 10.30 uur bij de bushalte voor de Koepelkerk.
Afspraak dat Tjittie Klaas vraagt voor berichten in de pers en sociale media (Koepel faceboek).
Gerrit maakt verhaaltje voor in de Koepel (nieuwe afspraak Klaas maakt hier ook persbericht van).
2. Een Foto-expositie wedstrijd. Ik en mijn hobby. Flyers uitgereikt op Koningsdag in een kraampje
van Witmarsum 2018 en nu tijdens de vergadering verdeeld voor verdere distributie in
Witmarsum. Voor de fotowedstrijd is ook subsidie aangevraag bij het Nut en bij de Gemeente
Sûdwest Fryslan. Inmiddels bericht van de gemeente met toezegging van € 1000. Dit is minder dan
gevraagd wegens vele aanvragen en beperkte pot. Daardoor moeten we uitgaven ook beperken,
bijv. door geen aparte prijzen beschikbaar te stellen. De uitvergrootte winnaars kunnen hun eigen
vergroting meekrijgen. Jac checkt bij Klaas of de aanvraag bij het Nut verzonden is. Tjittie heeft
van de organisatie van de oktoberfeesten te horen gekregen dat daar en dan geen ruimte in het
programma meer voor is. We brainstormen over andere plekken, zoals leegstaande winkel van
Agricola aan Kaatsplein, oude bibliotheek en Aylva State. Tjittie gaat in gesprek met Wendy Livsey
en rondleiding in Aylva State. Planning van de expositie in oktober, rekening houdend met
productie tijd na inlevering en niet tegelijk met oktoberfeest komen we uit op zondagmiddag 23
oktober 2016. Terugkerende aandacht in de Koepel om het levend te houden en de aanmeldingen
voor 1 september binnen te krijgen.
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3.
4.

Koorzang en een band bij een schilderijententoonstelling. Wegens werk aan de winkel voor kunst
quiz en fotowedstrijd geen voortgang nog.
Gezamenlijk kunstwerk, het liefst zo te maken dat Witmarsumers kleine kunst werkjes maken, die
samengevoegd (via kleur en dichtheid verschillen) drie grote portretten van de drie iconen
opleveren. Nu geen voortgang te melden.

Symposium en Pim Mulier gedenken: We spraken vorige bijeenkomst al af ‘het middel Symposium’
eerst te parkeren tot we een pakkend leidend thema hebben en dan bepalen of een symposium
daarbij werkt.
Theo de Groot licht de ontwikkeling binnen de Sportgroep toe. Uit de lange lijst van ideeën is besloten
de krenten uit de pap te halen.
1. Pim Mulier spelen de sportgroep heeft voor ogen vanuit de bestaande sporten en verenigingen
een soort meerkamp te laten organiseren, waarmee de verschillende verenigingen hun eigen sport
in de etalage kunnen zetten. Zou haalbaar moeten zijn in 2017, waarbij er een voortrekker moet
worden gevonden om samen met de initiatiefgroep de verenigingen mee te krijgen. Planning van
de activiteit in mei/juni als het zwembad net open is en de wintersporten ophouden en de
zomersporten beginnen. De sportgroep stelt een plan van aanpak op.
2. ‘Klûnfeest’, met op verschillende plekken verschillende sporten, is nu niet langer in beeld. Janny
Yntema neemt op met Klûncommissie wat met sport te doen als thema.
3. Skatebaan. De skatebaan van Stavoren is in de aanbieding, Janny Yntema legt dit terug bij Joost
Rosier, hoort bij Dorpsbelang. Ideeën voor plek kloostertuin, MFC ’t Fliet, splitsing rondweg met
grasveldje aan de noordkant van Witmarsum (naast huis Menage).
4. One wall Janny Yntema heeft afgestemd met Harm Jilderda. Hieruit is het idee ontstaan voor het
inrichten van het huidige gymnastieklokaal met een kaatsmuur. De gemeente is positief (Luutske),
maar heeft geen geld hiervoor want gaat uit van zelfwerkzaamheid. Kimswert heeft een binnen
muur, waarbij de basket er af kan worden gehaald. Daar wordt nu ook in de winter gekaatst!. Het
plan voor Witmarsum moet nog verder worden uitgewerkt tot een realistisch plan door Janny,
Aggie Walsma en de Kaatsvereniging. Misschien kan Teunis Piersma bereid gevonden worden hier
een rol in te spelen. Een mobiele kaatsmuur heeft het niet gehaald in de commissie van het
straatkaatsen. De jeugdcommissie heeft een eigen plan en spreekt over een geldbedrag met 4
nullen. Op den duur aansluiten bij MFC ’t Fliet voor uitwerking idee voor blijvende buitenmuur.
5. De Beweegtuin is zelf weer in beweging met als plek bij Aylva State in overleg met Elkien.
Uitwerking door Theo de Groot, Janny Yntema met Sjoukje Zuidema.
6. Triatlon organisatie in 2016 voor de 4e keer. In 2017 5e keer. In 2018 ruimte voor ander initiatieven
in kader van W2018, bijvoorbeeld lopen, fietsen vanuit de poort van Friesland over verschillende
wegen. Contact met Henk Waterlander die ook voor Bolsward actief is en aan iets groots denkt.
Uitwisseling jong en oud: Sandra van der Witte wil hiervoor Jan Nota, troubadour benaderen. Jac
biedt aan om samen met Sandra dit op te pakken.
Activatieprogramma gemeente Sudwest Fryslan ‘OPEN’ Wim Beckers ligt dit programma toe, dat
de basisscholen in de gemeente activeert mee te doen aan een schilderwedstrijd. Per school krijgt de
winnaar een groot canvas druk van winnend schilderij.
4. Rondvraag en nieuwe datum
Jac Konig sluit de vergadering met de rondvraag.
 Wim geeft nog aan dat gymnastiek vereniging misschien idee oppakt voor buiten uitvoering.
 Janny Yntema vraagt naar voortgang bij andere iconen. Jac vertelt over Gysbert Japicx met
Bolsward contacten en die gaan ook werkgroep opzetten a la deze Pim Mulier groep. Menno
Simons zit nog in de afstemming met Mennisten gemeenschap en samenwerking met Museum
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groep in Witmarsum. Wim geeft toelichting op Spektakelstuk voortgang en toneel workshop voor
de jeugd, om jonge spelers te trekken.
Tjittie Koopmans vraagt of er belangstelling is voor organiseren van avondvierdaagse, niet alleen
voor jongeren. Anita van de Meer zou dit ook graag willen. Aggie Walsma legt contact met Anita.
Theo de Groot vertelt over de activiteit met Inez Timmer, achter de 4 mei Dodenherdenking aan.
Waardevol, ongeveer 40 mensen, jammer had meer bekendheid aan kunnen worden gegeven.

Afspraken
 Persberichten voor kunstquiz en Fotowedstrijd, Tjittie Koopmans vraagt aan Klaas Smit.
 Subsidie aanvraag Fotowedstrijd bij het Nut check of die is uitgegaan Jac Konig bij Klaas Smit.
 Planning van de foto-expositie zondagmiddag 23 oktober 2016.
 Foto wedstrijd aandacht in de Koepel aanleveren Gerrit via Jac Konig
 Plan van aanpak voor meerkamp als Pim Mulier spelen door sportgroep
 Klunfeest combinatie optie met sport en skatebaan door Janny Yntema naar Joost Rosier.
 Plan van aanpak binnen kaatsmuur gymnastieklokaal Janny Yntema, Aggie Walsma en Harm
Jilderda. Betrekken van Teunis Piersma mogelijk?
 Beweegtuin uitwerking Theo de Groot, Janny Yntema met Sjoukje Zuidema.
 Sandra van de Witte benadert Jan Nota. Jac Konig gaat mee.
 Aggie Walsma legt contact met Anita van de Meer over avondvierdaagse (niet alleen voor
jongeren)
 Bloemetje bij terugkomst van Monique Alewijnse uit Davos, Wim/Jac.
 FeMuZa subsidie voor koren en korpsen vanuit de gemeente. Gerrit Tol coördineert en treedt in
contact met Amadeus Heemsbergen hierover..
 MFC ’t Fliet bij praten en afstemmen door Wim Beckers en Jac Konig
 Bespreken idee gymnastiek uitvoering op veldje, door Anja en Tamara.
Reacties graag naar Wim Beckers en Jac Konig en deze kunnen ook worden gemaild naar
info@witmarsum2018.frl .
Volgende bijeenkomst woensdag 29 juni 2016, 20.00 uur in De Gekroonde Roskam.
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Bijlage 1 Uitnodiging lijst W2018 bijeenkomst 16 maart 2016 icoon Pim Mulier

Aanwezig
Gem. SWF Vereniging sportcoach

Aggie Walsma

Schilderplein Tjittie Koopmans

Tjittie Koopmans

Sportdorp en Loopgroep Witmarsum

Janny Yntema

Triatlon Witmarsum
WOK

Doeko Visser
Theo de Groot
Sandra van der Witte

Zangvereniging Scheppingsgave

Gerrit Tol

Witmarsum 2018 initiatiefgroep

Wim Beckers

Witmarsum 2018 initiatiefgroep

Jac Konig

Afwezig
Bestuur Zwembad Mounewetter
Biljartvereniging De Krite Keu
Biljertferiening Ottermaarraakis
De Hikkesluters
De Koepeldûnsers
De Mouneboulers
Gymnastiekvereniging V en O

Vorige keer aangegeven

IJsvereniging
KV Pim Mulier

Met kennisgeving en inbreng via Janny Yntema

Kaartclub Elk wat Wils
Nijman Biermasz 17 dorpen fonds
Permanente Commissie
S.V. Mulier
St. Koepelconcerten
Stichting MFC It Fliet
Tennisclub Witmarsum
Volleybalvereniging Thrium
Watersportvereniging Witmarsum
Woonzorgcentrum Aylva State
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