
 

Witmarsum 2018 bijeenkomst 29 juni 2016 icoon Pim Mulier                          Verslag 160717    blz 1 

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

 

Verslag bijeenkomst W2018 29 juni 2016 icoon Pim Mulier 

Witmarsum 2018 Witmarsum op weg naar 

Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 

 

 

Aanwezig : ‘Sport & kunst’ vertegenwoordigers uit Witmarsum. 

Datum  : 29 juni 2016, verslag d.d. 17 juli 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 11 mei 2016. 

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

2. Terugkoppeling vanuit groepjes 

a. Kunst maken stimuleren en kunst exposeren 

b. Nieuwe sport en Pim Mulier spelen 

c. 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 de kaatstraining van de jeugd heeft Harm Jilderda moeten 

afzeggen. Doeke Schippers is afwezig wegens belavond voor werven vrijwilligers voor SV Mulier. Wim 

Beckers is afwezig. Wim moest keuzen maken in activiteiten en  zal zich voor Witmarsum 2018 vooral 

richten op het Spektakelstuk. Extra aanwezig Marianne Koopmans vanuit de Klûnfeest commissie, voor 

afstemming over wederzijdse plannen. 

 

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. Afgerond met 

prijsuitreiking op 14 mei j.l. en aandacht op sociale media (Koepel faceboek). 

2. Een Foto-expositie wedstrijd. Ik en mijn hobby. De eerste inzendingen waren inderdaad snel 

binnen, maar toen hield het eerst op. Afspraken over het maken van meer reclame voor de 

wedstrijd. W2018 heeft een pamflet standaard. Gerrit zal info aanleveren aan Klaas Smit hiervoor. 

Alle aanwezigen gaan alvast een foto insturen, zodat Tjittie een eerste voorproefje kan laten zien, 

optie op de ramen van de winkel die te koop staat tegenover Tjittie haar huis. Tjittie vraagt de 

eigenaar Agricola hiervoor. Terugkerende aandacht in de Koepel om het levend te houden en de 

aanmeldingen voor 1 september binnen te krijgen Jac maakt een mail om de verenigingen te 

vragen hun leden te activeren mee te doen. Deze mail kunnen anderen weer gebruiken, om zelf 

extra aandacht te vragen. De subsidie aanvraag bij het Nut is een bedrag van € 750 toegekend. 

Samen met subsidie van de gemeente, in het kader van KH2018, is er nu € 1750 totaal aan externe 

bijdrage. Gerrit en Tjittie passen begroting aan, Jac helpt daarbij. Tjittie is op gesprek geweest in 

Aylva State met Wendy Livsey en heeft akkoord voor expositie aldaar in de gangen. Planning 

opening expositie blijft zondagmiddag 23 oktober 2016. Tjittie zal de bij ons bekend 

‘dorpsfotografen’ vragen of ze het goed vinden als hun naam vermeld wordt voor het maken van 

foto’s voor mensen voor de foto wedstrijd. 

3. Muziekopvoering schilderijententoonstelling. FeMuZa subsidie voor koren en korpsen vanuit de 

gemeente. Gerrit Tol heeft contact gehad met Amadeus Heemsbergen hierover. Dit is mogelijk als 

aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan: innovatieve activiteit; digitaliseren; 
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promotie voor provincie; leden werving; Fryske taal en cultuur (optie combi met Gysbert Japicx). 

Aan de orde kwamen verder de mogelijkheid tot samenwerking met het Popkoar en de planning 

van de Schilderijententoonstelling. De planning wordt in 2018, in verband met jubileum 

Scheppingsgave in 2017. Wanneer in 2018 hangt samen met de planning van o.a. het 

Spektakelstuk. Gerrit neem met bestuur van Scheppingsgave op of samenwerking met Popkoar 

haalbaar is en stemt af over de planning. 

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

van de fotowedstrijd. 

 

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. Zou nog steeds haalbaar moeten zijn in 2017. Voortrekker kan Aggie Walsma zijn 

vanuit haar functie Sportcoach en 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 werkt plan van aanpak verder uit, waarmee Aggie 

en Jac in contact kunnen treden met verenigingen. NB: Gymnastiekvereniging heeft ook mei/juni 

uitvoering. Jac vraagt hen of ze idee van buitenuitvoering nog oppakken. 

2. ‘Klûnfeest’, Het zou mooi zijn als het Klûnfeest van begin 2018 in kader van KH/W 2018 kan staan. 

Een tip zou zijn in 2017 een try out te doen met bijv. aandacht voor Gysbert Japicx en beleefroute. 

Door de Pim Mulier Spelen hoeft er geen sport onderwerp te komen. Marianne Koopmans koppelt 

dit terug naar de Klûncommissie. 

3. Skatebaan. De skatebaan van Stavoren is in de aanbieding, Dorpsbelang meet potentiele plekken 

op. Geen verdere actie in deze groep, is verder aan Dorpsbelang. 

4. 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, met indien nodig nog een beroep op de gemeente. 

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. Elkien 

wacht plan en begroting af. Theo wil eerst contact met de manager van Aylva State Annegreet 

Krommendijk. 

6. Triatlon organisatie in 2018, laatste zondag van augustus. Worst vervolgd. 

7. Avondvierdaagse. Anita van de Meer wil in werkgroepje om dit te organiseren. Proberen in de 

nationale sportweek van 17 t/m 24 sept, eerst 2 avonden. Aylva State betrekken. 

 

Uitwisseling jong en oud: Sandra van der Witte is wegens drukte afwezig. 

 

. 

 

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. 
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Afspraken 

 Gerrit stuurt info over fotowedstrijd naar Klaas Smit voor maken van pamflet. 

 Tjittie vraagt toestemming Voor-kijk tentoonstelling optie in te huur staande winkel van Agricola,. 

 Aanwezigen maken alvast een foto en sturen die naar Tjittie voor Voorkijk tentoonstelling. 

 Jac checkt deadline de Koepel juli voor opnemen reminder fotowedstrijd. 

 Tjittie vraagt ‘dorpsfotografen’ toestemming genoemd te worden 

 Jac stuurt mail naar verenigingen om te vragen leden te activeren mee te doen met fotowedstrijd. 

 Jac stuurt bedankje naar Gem Sûdwest Fryslan en Stichting tot Nut voor subsidie fotowedstrijd. 

 Gerrit, Tjittie en Jac Aanpassing begroting fotowedstrijd.  

 Planning van de foto-expositie zondagmiddag 23 oktober 2016. 

 Aggie Plan van aanpak voor meerkamp als Pim Mulier spelen door sportgroep, ter bespreking met 

verenigingen 

 Jac uitnodiging naar verenigingen voor afstemming Pim Mulier Spelen op ma avond 24 okt in de 

Gekroonde Roskam 

 Marianne geeft terugkoppeling naar Klûnfeest commissie 

 Janny en Aggie begroting binnen kaatsmuur gymnastieklokaal. 

 Theo neemt voor Beweegtuin contact op met Aylva State Annegreet Krommendijk. 

 Sandra benadert Jan Nota. Jac gaat mee. 

 Aggie met Anita van de Meer over avondvierdaagse (niet alleen voor jongeren) werkgroepje 

 Jac vraagt naar gymnastiek uitvoering op veldje bij Anja en Tamara. 

 

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

 

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

mailto:info@witmarsum2018.frl
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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  Doeko Visser 

Theo de Groot 

Klûn commissie Marianne Koopmans-Hettema 

Zangvereniging Scheppingsgave Gerrit Tol 

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 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  

S.V. Mulier Met kennisgeving afwezig 

St. Koepelconcerten  

Stichting MFC It Fliet  

Tennisclub Witmarsum  

Volleybalvereniging Thrium  

Watersportvereniging Witmarsum  

WOK Met kennisgeving 

Woonzorgcentrum Aylva State  

 


