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

 

Verslag bijeenkomst W2018 30 nov 2016 icoon Pim Mulier 

Witmarsum 2018 Witmarsum op weg naar 

Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 

 

 

Aanwezig : ‘Sport & kunst’ vertegenwoordigers uit Witmarsum. 

Datum  : 30 nov 2016, verslag d.d. 4 dec 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 24 okt 2016 zat bij uitnodiging 

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

2. Terugkoppeling vanuit speerpunten sport 

a. One wall 

b. Beweegtuin/plekken 

c. Pim Mulier Spelen 

3. Foto expositie prijsuitreiking 

4. Rondvraag en wat nog vergeten en belangrijk is 

 

1. Welkom en doelstelling 

Doelstelling van W2018 sportgroep Pim Mulier is meer mensen te activeren aan sport te doen. 

Zie bijlage 1 voor aanwezigenlijst. Afwezigheidsmelding van Harm Jilderda, Sandra Wagenaar, 

Willemien Huisman, Femke-Epema-de Haan en Ingrid van der Molen. Toelichting van Sandra voor S.V. 

Mulier: we kunnen helaas niemand leveren. Wij hebben op dit moment veel dingen lopen (zoals 

jubileum Mulier aankomend jaar), waardoor onze vrijwilligers al op andere vlakken erg druk zijn. 

Tennisclub Witmarsum: We zijn blij met alle initiatieven die worden genomen om meer verbinding te 

creëren in Witmarsum en het stimuleren van sport juichen wij natuurlijk van harte toe. Maar wij zien 

geen dragende of initiërende rol voor onszelf als vereniging, noch hebben wij mensen gevonden die 

dit zouden willen doen. Natuurlijk willen we helpen als wij kunnen ondersteunen bij de uitvoering van 

één van de projecten; op dat moment horen we dat graag wat we kunnen doen. We blijven ook graag 

op de hoogte van de voortgang van W2018. Aylva State: opgenomen in verslag hieronder bij 

Beweegtuin en Pim Mulier Spelen. De Utskoat: Vanuit De Utskoat vinden wij de plannen voor CH 

vanuit het dorp een heel mooi initiatief (o.a. beweegtuin). Waar mogelijk willen wij natuurlijk 

meewerken. 

 

2. Terugkoppeling vanuit speerpunte sport 

 

One wall: Janny Yntema doet verslag van de groep One Wall, bestaande uit Johan van der Molen van 

KF Pim Mulier, Janny Yntema en Teuni Piersma. De bedoeling is te starten met One wall (balsporten 

tegen een muur, waaronder muurkaatsen) in de huidige gymnastiekzaal. Daarmee kan een introductie 

plaats vinden van One wall met het enthousiast maken van gebruikers. Johan heeft een uitwerking 

gemaakt van de kosten voor het bewerken van de muur in de gymzaal, met 1) alleen beperkte kosten 

voor de belijning en door gebruik te maken van de muur zoals die is, tot 2) gipsafwerking op muur en 

3) cement als stuukwerk en de optie dit uit te laten voeren of zelf te doen met vrijwilligers. Kosten max 

ca € 1200. Harmen de Boer brengt de variant in van het opbrengen van platen. Harmen zal op korte 

termijn kosten daarvoor uitwerken. Over twee weken gaat sportcoach Tinie Zijlstra met Henk Hoekstra 

van de gemeente de zaal bekijken en de mogelijkheden vanuit de gemeente beoordelen. Ideeën 

geopperd nog, gebruiken van de muur voor ‘Snuffellessen’, ‘Open avonden’, buitenschoolse 

activiteiten.  

 

http://www.witmarsum2018.frl/documenten/#title
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De beweegtuin/plekken. Sportcoach Tinie Zijlstra vraagt de aanwezigen naar de terugkoppeling 

vanuit de verenigingen/instanties naar het belang voor hun vereniging voor een beweegtuin. Aylva 

State (per mail):  Eigenlijk waren we dat al met mekaar eens dat Aylva State waarschijnlijk niet de 

meest geschikte locatie is. Zowel financieel, de ligging als de deelname is hier waarschijnlijk niet 

optimaal. Is het misschien een optie om de beweegtuin te combineren met het zwembad? Dit is 

redelijk toegankelijk voor de bewoners van Aylva State, maar het ligt ook redelijk centraal in het dorp. 

Jeugd is dan al erg betrokken. V&O geeft aan niet veel potentie te zien, vooral vanwege de zomerstop. 

Dorpsbelang: Een beweegtuin en zeker op meerdere plekken vraagt een behoorlijke investering en 

keuze van de plek met risico’s van het creëren van hangplekken met overlast. Niet echt prioriteit. 

Afgaande op de beperkte terugkoppeling is volgens Jac Konig de conclusie te trekken dat een 

beweegtuin niet haalbaar is. Hierop kwam er alsnog weer bijval voor dit initiatief, omdat het juist 

mensen ‘uit lokt’ te gaan bewegen die nu nog niet actief zijn en niet verbonden aan een vereniging 

zijn. Tinie Zijlstra geeft verschillende opties aan met potentie: gekoppeld aan een schoolterrein; leuk 

aangelegde in Heerenveen en in Sneek op het Noorderhoek terrein, waar veel aanloop is. Afgesproken 

is dat Tinie Zijlstra met Janny Yntema en Tjittie Koopmans een laatste kans krijgen een opzet te 

presenteren, die gebaseerd wordt op werkende beweegtuinen en passend op de doelgroepen van 

Witmarsum. 

 

Pim Mulier Spelen.  De reactie vanuit Permanente Commissie is dat ze openstaan voor koppeling van 

Pim Mulier Spelen aan de Merke. De reactie vanuit Aylva State is: Wij staan eigenlijk voor een heleboel 

open. Zoals jullie weten beschikt Aylva State over een prachtige duofiets. Deze mag deze dag gebruikt 

worden en kunnen we wellicht gebruiken bij een parcours o.i.d. Zouden we hier op het pleintje of hier 

over de begane grond kunnen uit zetten. Ook wordt er hier 2 maal per week zitdansen en bewegen op 

muziek georganiseerd, dit kunnen we er ook in verwerken. 

Uit de brainstorm op 24 okt j.l. van deze groep met vertegenwoordigers komen een aantal te maken 

keuzen naar voren, die nu besproken worden. 

 Gekoppeld aan de Merke of losstaand. De Permanente Commissie staat open voor koppeling aan 

de Merke. Voor losstaand pleit dat de Pim Mulier Spelen ruimte krijgen voor een eigen karakter, 

zeker als het uitbreid van een halve dag naar groter. De Merke wordt erg gekoppeld aan kaatsen 

en er zijn mensen die er in principe niet komen. De beperkte ruimte in de activiteiten agenda van 

Witmarsum pleit er voor het juist wel te koppelen aan de Merke. De voorkeur is voor koppeling 

met de Merke, met oog voor het opvangen van de genoemde nadelen. 

 Halve dag, hele dag, meerder dagen. De voorkeur is klein te beginnen met een halve dag en bij 

succes eventueel uit te breiden. 

 Inhoud van de Spelen richten op verlenging van bestaande sporten of creatieve vormen van spel 

en sport. Er zijn geen expliciete wensen gekomen van verenigingen voor verlenging in het kader 

van hun sport. De vele leuke ideeën uit de brainstorm ondersteunen de voorkeur voor creatieve 

vormen van sport en spel. Het pleit er ook voor te werken met een thema. 

 Met teams werken of individuele inschrijving. Een combi van de twee zal waarschijnlijk het beste 

uit pakken, enerzijds ‘ongebonden’ mensen welkom heten en anderzijds mensen veiligheid bieden 

om met andere samen in een team in te schrijven. Uitwerking hangt ook af van spelvormen, met 

juist weer mix mogelijkheden.  

 Op verschillende plekken of geconcentreerd op MFC ’t Fliet. Zeker voor een halve dag concentratie 

op het Merke terrein en dus MFC ’t Fliet, anders te veel tijd met verplaatsen kwijt. 

Afgesproken wordt dat Jac Konig eerst om de tafel gaan met de Permanente Commissie over hoe het 

te organiseren en piketpalen af te stemmen met de leden van de PC, Merke Kids Crew, KF Pim Mulier 

en Femke Epema. 

 

3. Foto expositie prijsuitreiking en nieuwe kunst activiteit 

De fotowedstrijd ‘Ik en mijn hobby’ kende na een aarzelend begin toch nog een goede deelname, met 

name door persoonlijke benadering en medewerking van de dorpsfotografen. Bij de opening van de 

expositie zagen we Witmarsumers bij elkaar, van jong tot oud uit verschillende geledingen. Vanuit 
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Aylva State wordt gemeld dat er nog steeds mensen langs de expositie lopen. De expositie kan blijven 

hangen in Aylva State zolang daar geen andere expositie komt. De winnaars is beloofd dat ze na de 

expositie hun uitvergrote foto zouden krijgen, wat we eind december ook willen doen. De voorgelegde 

vraag is hoe hier extra aandacht voor te krijgen? Na wat ideeën uitwisseling afgesproken af te 

stemmen met de Ondernemersvereniging of die een koppeling willen maken met de  Kerstinstuif op 

zondag 18 december a.s. Tjittie Koopmans zal dit doen. 

Voor Witmarsum 2018 is in 2016, 2017 en 2018 steeds een kunstactiviteit beoogd, waarvan ‘Ik en mijn 

hobby’ de eerste was. Gerrit Tol gaf aan er op te rekenen dat dit niet alleen door hem en Tjittie hoeft 

te worden gedaan, waar uiteraard indien nodig anderen bij betrokken kunnen worden. Er werden een 

aantal ideeën doorgenomen voor 2017, zoals dorpsgenoten die door hen gemaakte kunst exposeren; 

scholen die gevraagd worden een ‘Doekje open’ project te doen, waarbij kinderen schilderijen  maken; 

een grote dorps workshop organiseren waarna de geproduceerde kunst wordt geëxposeerd; ook 

denken aan andere creativiteitsvormen zoals, hout- en steen bewerking. 

 

4. Rondvraag en nieuwe datum 

Jac Konig sluit de vergadering met de rondvraag. 

 Gerrit Tol vraagt naar de oorspronkelijke idee 3 grote portretten van de iconen te maken. Dit kan 

de kunstgroep zelf verder uitwerken en inbrengen de volgende keer. 

 Volgende bijeenkomst maandag 23 jan 2017, 20.00 uur in De Gekroonde Roskam. 

 

Afspraken 

 Harmen de Boer maakt binnen 2 weken begroting voor platen tegen muur voor One wall. 

 Tinie Zijlstra gaat met de verantwoordelijke bij de gemeente voor het sportbeleid naar de gymzaal 

en neemt het One wall verhaal mee en geeft terugkoppeling naar One Wall groep. 

 Janny Yntema met One wall groep uitwerken van starten in de gymzaal met One Wall. 

 Tinie Zijlstra uitwerking van Beweegtuin/plekken concept voor Witmarsum voor 23 jan 2017, 

samen met Janny Yntema en Tjittie Koopmans. 

 Jac Konig gaat in december in overleg met Permanente Commissie, Merke Kids Crew, KF Pim 

Mulier, Aylva State voor Pim Mulier Spelen. 

 Tjittie Koopmans benadert de Ondernemersvereniging voor prijsuitreiking tijdens Kerstinstuif, 

waarna afstemming binnen de kunstgroep. 

 

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

 

Volgende bijeenkomst maandag 23 jan 2017, 20.00 uur in De Gekroonde Roskam. 

 

mailto:info@witmarsum2018.frl
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Bijlage 1 Ideeën uit eerdere brainstorm voor Pim Mulier Spelen 

Mogelijkheden Pim Mulier Spelen
nr Idee Categorie Groep

5 stranduitvoering van alle sporten Combi/variatie Willemien, Doeko, Harmen, Gesina, Wim

6 zitvariant van alle sporten Combi/variatie Willemien, Doeko, Harmen, Gesina, Wim

7 combi met cultuurwandeling? Combi/variatie Willemien, Doeko, Harmen, Gesina, Wim

8 waterspelen Combi/variatie Willemien, Doeko, Harmen, Gesina, Wim

9 Gebruik maken van elementen Combi/variatie Willemien, Doeko, Harmen, Gesina, Wim

10 11 steden kamp + stempelkaart + kruisje Combi/variatie Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

21   - combi van sporten Combi/variatie Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

22   - of juist vrij beslissen? Combi/variatie Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

39   - met grote bal o.i.d. * (10-100jr) Combi/variatie Mart, Marleen, Baudien, Theo, Aimée

42 'Ludiek' (combi of zo) Combi/variatie Mart, Marleen, Baudien, Theo, Aimée

43 Boerengolf Combi/variatie Mart, Marleen, Baudien, Theo, Aimée

11 diverse sportavtiviteiten Diverse sporten Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

17   - inspelen op alle sportverenigingen Diverse sporten Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

40 Voetbal */kaats /volleybal */ gym Diverse sporten Mart, Marleen, Baudien, Theo, Aimée

41 judo of sumo /jeux de boule/ tennis* Diverse sporten Mart, Marleen, Baudien, Theo, Aimée

24 Sportkuier Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

25   -Alternatieve sporten Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

26      - highland games Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

27      - voetbal in lucht bal Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

28      - spijker slaan Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

29      - veldbiljart Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

30       -Ei gooien Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

31      - stoelendans Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

34   - Teamgenoten loodsen geblindoekte Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

35   - Expeditie Robinson Mix sport en spel Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

37 a la koningsspelen Mix sport en spel Mart, Marleen, Baudien, Theo, Aimée

4 Meerdere dagdelen? tijdsduur Willemien, Doeko, Harmen, Gesina, Wim

14 korte activiteiten op dag/dagdeel tijdsduur Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

15   - verdelen op dag/dagdeel tijdsduur Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

19   - of in 1 week bv in of rondom Merke tijdsduur Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

1 Laagdrempelig Van belang Willemien, Doeko, Harmen, Gesina, Wim

2 Centraal toegankelijk Van belang Willemien, Doeko, Harmen, Gesina, Wim

3 Publiek jong & oud Van belang Willemien, Doeko, Harmen, Gesina, Wim

20   - geen concurrentie Van belang Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

32   -Toegankelijk voor iedereen Van belang Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

33   - Per team opgeven fam/buurt Van belang Anja, Femke, Sandra, Chris, Freddie

38 Vanaf 10 t/m 100 Van belang Mart, Marleen, Baudien, Theo, Aimée

12 op verschillende locaties waar Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

18   - binnen/buiten waar Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

23   - knipkaart snuffelen bij elke vereniging waar Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

13 + april  t/m sept wanneer Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

16   - seizoenskaart wanneer Suzanne, Jan L, Joke, Harm J, Marianne

36 Merke zaterdag oké!!! wanneer Mart, Marleen, Baudien, Theo, Aimée

Brainstorm Witmarsum 2018 sportgroep Pim Mulier 24 okt 2017
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Bijlage 2 Uitnodiging lijst W2018 bijeenkomst 30 nov 2016 icoon Pim Mulier 

 

 

Aanwezig Vertegenwoordig(st)er 

Dorpsbelang Harmen de Boer 

Dorpsbelang Sportdorp Marleen Pennewaard 

Gem. SWF Vereniging sportcoach Tinie Zijlstra 

Gymnastiekvereniging V en O Anja Hofstra 

Gymnastiekvereniging V en O Tamara Ouderkerken 

Permanente Commissie Chris Adema 

Scheppingsgave Gerrit Tol 

Sportdorp en Loopgroep Witmarsum  Janny Yntema 

Volleybal Doeko Visser 

Triatlon Witmarsum  Theo de Groot 

WOK Sandra van der Witte 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Jac Konig 

Witmarsum 2018 initiatiefgroep Wim Beckers, agendapunt kunst  

 

Uitnodiging verstuurd ook aan 
Bestuur Zwembad Mounewetter  

Biljartvereniging De Krite Keu  

Biljertferiening Ottermaarraakis  

De Hikkesluters  

De Koepeldûnsers  

De Mouneboulers  

IJsvereniging  

KV Pim Mulier Met kennisgeving afwezig 

Kaartclub Elk wat Wils  

Nijman Biermasz 17 dorpen fonds  

St. Koepelconcerten  

Stichting MFC It Fliet  

S.V. Mulier Met kennisgeving afwezig 

Tennisclub Witmarsum Met kennisgeving en input 

Watersportvereniging Witmarsum  

WOK Met kennisgeving afwezig 

Woonzorgcentrum Aylva State Met kennisgeving en input 

 


