
 

Witmarsum 2018 bijeenkomst 28 sept 2016 icoon Pim Mulier                          Verslag 161018    blz 1 

Mede mogelijk gemaakt door Streekwurk Zuidwest Fryslân, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 

 

Verslag bijeenkomst W2018 28 sept 2016 icoon Pim Mulier 

Witmarsum 2018 Witmarsum op weg naar 

Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 

 

 

Aanwezig : ‘Sport & kunst’ vertegenwoordigers uit Witmarsum. 

Datum  : 28 sept 2016, verslag d.d. 18 okt 2016 

Doelstelling : Uitwerken mogelijkheden Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier 

 

Witmarsum 2018 icoon Pim Mulier opening 

Jac Konig opent.  

1. Welkom, verslag van vorige bijeenkomst van 29 juni 2016. 

http://www.witmarsum2018.frl/documenten/#title  

2. Terugkoppeling vanuit groepjes 

a. Kunst maken stimuleren en kunst exposeren 

b. Afstemming van plannen in jaaragenda 

c. Nieuwe sport en Pim Mulier spelen 

3. Rondvraag en wat nog vergeten en belangrijk is 

 

1. Welkom 

Zie bijlage 1 voor aanwezigenlijst. Harm Jilderda en Sandra vd Witte hebben afgezegd, Doeko Visser 

moet wegens acute griep afzeggen. Welkom aan Hilde Dijk als tijdelijke vervanger van Aggie Walsma, 

die een andere baan heeft geaccepteerd. Hilde Dijk geeft aan dat haar afdeling binnenkort met een 

besluit komt over wie Witmarsum 2018 gaat ondersteunen. 

 

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. Een Foto-expositie wedstrijd. Ik en mijn hobby. Gelukkig is het aantal inzendingen inmiddels op 

129 uitgekomen. Vooral de persoonlijke benadering van mensen door Tjittie en het inzet van de 

dorpsfotografen heeft gemaakt dat dit aantal is bereikt. Truus Bergsma is daarbij het meest actief 

geweest en heeft 1/3 van de foto’s gemaakt! Een mooi resultaat om ten toon te stellen en de 

wedstrijd te houden. Afstemming met Aylva State nu om de inrichting vorm te geven en de 

opening te organiseren. Daarnaast met 3 onafhankelijke juryleden voor de wedstrijd. Voor de 

opening wordt Doekele Terpstra gevraagd of Henk Kroes. De ingezonden foto’s zullen ten toon 

gesteld worden en tevens gebruikt voor het maken van mozaïek portretten van de 3 iconen. 

2. Muziekopvoering schilderijententoonstelling. De planning van de uitvoering van deze activiteit 

wordt eind 2018. Wordt vervolgd In verband met jubileum Scheppingsgave in 2017, zal er in april 

2017 een Passion in Witmarsum worden georganiseerd. Scheppingsgave ziet daarmee geen 

mogelijkheid voor een bijdrage aan een ‘Korenfestival’ in 2017.  

3. Gezamenlijk kunstwerk, Nu geen voortgang te melden. Plannen voor 2017 afhankelijk van succes 

van de fotowedstrijd. Begin 2017 weer op te pakken. 

 

Planning van activiteiten over de komende jaren van verenigingen uit Witmarsum en van Witmarsum 

2018 is op papier uitgereikt door Jac Konig. Het jubileum van S.V. Mulier zal plaats vinden van 25-27 

augustus 2017. De triatlon 2017 is 10 sept. Scheppingsgave activiteiten zie hier boven. NB van Doeke: 

ook rekening houden met de Pingjumer Merke, steeds gepland op de 1e zondag van september. 

Tegenwoordig gaat het voetbal na het slotfeest van medio mei nog 4 weken door! SV Mulier 

jeugdcommissie organiseert Koningspelen. 

http://www.witmarsum2018.frl/documenten/#title
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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 vanuit de bestaande sporten en verenigingen een opzet 

gemaakt, waarmee de verschillende verenigingen hun eigen sport in de etalage kunnen zetten, in 

een meerkamp. Het belangrijkste doel is meer mensen actief te krijgen als sportbeoefenaar. De 

opzet zal zich in plaats van een aantal avonden eerst beperken tot een dag of middag. Op 

maandag 24 okt willen we met meer sportverenigingen hier verder over praten. Hilde geeft aan 

dat Aggie nog niet alle verenigingen heeft benaderd om te komen. Ingebracht is de optie om de 

uitvoering eventueel te koppelen aan de Merke. Dit betekent dat we actief de PC commissie zullen 

uitnodigen, om mee te praten over de Pim Mulier spelen.  

2. One wall Janny Yntema en Aggie Walsma met K.V. Pim Mulier, Johan vd Molen hebben voortgang 

geboekt voor uitwerking van in eerste instantie een binnen muur in gymnastieklokaal. Tevens is 

Teuni Piersma- Vd Zee bereid gevonden een rol te spelen. Voorbeelden in Arum en Sint Anna 

parochie. Er wordt een begroting opgesteld, afhankelijk van aan te pakken muur tot een vlakke 

wand, kosten afhankelijk van meer of minder mogelijke zelfwerkzaamheden. Voor de gemeente is 

het aantrekkelijk dat het lokaal vaker verhuurd kan worden. Van belang om dorp coördinator The 

Bouma aan te sluiten. Voor de langere termijn nu al MFC ’t Fliet bestuur aansluiten in verband met 

de plannen voor een nieuwe sporthal, met bespreken wat dat betekent voor One wall concept 

voor een binnen- en buitenmuur. 

3. De Beweegtuin inrichting en plek vraagt een heroverweging met name omdat naar inschatting 

van Theo de Groot bewoners van Aylva State minder snel gebruik zullen gaan maken. In dat geval 

is de plek bij Aylva State niet langer op logisch en komt MFC ’t Fliet meer in aanmerking. De 

inrichting vraagt nadere uitwerking naar wat een beweegtuin kan betekenen in het 

trainingsprogramma van de verschillende sportverenigingen. 

4. Triatlon organisatie in 2017 op 10 september. 2018 in het teken van Witmarsum 2018 moet nog 

bepaald worden. Wordt vervolgd. 

5. Avondvierdaagse. Terugkoppeling van Aggie Walsma dat in overleg met Anita van de Meer 

besloten is te richten op juni 2017. Ze wil graag ondersteuning vanuit Witmarsum 2018 en de 

sportcoach. Hierbij uiteraard Aylva State betrekken. 

 

4. Rondvraag en nieuwe datum 

Jac Konig sluit de vergadering met check op nog openstaande actiepunten en de rondvraag. 

 Janny Yntema benoemt initiatief Blue Zone. Komt contactpersoon naar Witmarsum voor uitleg aan 

paar mensen om te horen of aansluiting bij W2018 nut heeft. 

 Volgende bijeenkomst woensdag 28 sept 2016, 20.00 uur in De Gekroonde Roskam. 

 

Afspraken 

 Terugkoppeling vanuit gemeente wie ‘onze’ nieuwe sportcoach wordt. 

 Janny Yntema heeft vlaggendoek voor opening expositie, brengt dit naar Tjittie en kan helpen bij 

uitwerking expositie plannen. 

 Hilde Dijk vervolgt het bellen van verenigingen voor uitnodiging aanwezig te zijn op bijeenkomst  

24 okt in de Gekroonde Roskam. 

  

 

Reacties graag naar Jac Konig en deze kunnen ook worden gemaild naar info@witmarsum2018.frl . 

 

Volgende bijeenkomst maandag 24 okt 2016, 20.00 uur in De Gekroonde Roskam. 

Volgende bijeenkomst woensdag 30 nov 2016, 20.00 uur in De Gekroonde Roskam. 

 

mailto:info@witmarsum2018.frl
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Bijlage 1 Uitnodiging lijst W2018 bijeenkomst 28 sept 2016 icoon Pim Mulier 

 

Aanwezig 
Gem. SWF Vereniging sportcoach Hilde Dijk 

S.V. Mulier Doeke Schippers 

Schilderplein Tjittie Koopmans Tjittie Koopmans 

Sportdorp en Loopgroep Witmarsum  Janny Yntema 

Triatlon Witmarsum  Theo de Groot 

Zangvereniging Scheppingsgave Gerrit Tol 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Jac Konig 

 

Niet aanwezig 
Bestuur Zwembad Mounewetter  

Biljartvereniging De Krite Keu  

Biljertferiening Ottermaarraakis  

De Hikkesluters  

De Koepeldûnsers  

De Mouneboulers  

Gymnastiekvereniging V en O Vorige keer aangegeven afwezig te zijn 

IJsvereniging  

KV Pim Mulier Met kennisgeving en inbreng via Janny Yntema 

Kaartclub Elk wat Wils  

Nijman Biermasz 17 dorpen fonds  

Permanente Commissie  

St. Koepelconcerten  

Stichting MFC It Fliet  

Tennisclub Witmarsum  

Volleybalvereniging Thrium  

Watersportvereniging Witmarsum  

WOK Met kennisgeving 

Woonzorgcentrum Aylva State  

 


