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De Pim Mulier spelen 2017 worden mede mogelijk gemaakt door Streekwurk Zuidwest Fryslân, 
Stichting tot NUT, het Nijman Biermasz 17 Dorpenfonds en sponsoren. 
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Pim Mulier spelen vrijdagmiddag 4 aug 2017 

Wat willen we met de Pim Mulier spelen? Het doel van de Pim Mulier spelen is het versterken van 

de Mienskip van Witmarsum. Dit doen we met de dorpsbewoners door voorafgaand aan de Merke 

van 2017 sportief en nieuwsgierig bezig te zijn op vrijdagmiddag 4 augustus a.s. De Spelen bevatten 

een SPEURTOCHT EN ZESKAMP, voor leeftijden van 10-100 jaar, met GRATIS DEELNAME. Gratis voor 

de deelnemers omdat we gesteund worden door Streekwurk Zuidwest Fryslân, Stichting tot NUT, het 

Nijman Biermasz 17 Dorpenfonds en sponsoren. 

Wat gaan we doen tijdens de Pim Mulier spelen van 2017? De start is vrijdagmiddag 4 augustus om 

12.30 uur op het Merke terrein met een GSM SPEURTOCHT door ons dorp met ingedeelde groepjes 

van 6. Eén van de deelnemers gebruikt de smartphone voor het doorkrijgen van opdrachten en 

vragen. Wat weet je bijvoorbeeld over de 3 iconen van Witmarsum? Pim Mulier, Gysbert Japicx en 

Menno Simons? Onderweg is er tijd voor een drankje en versnapering. Iedereen van 10-100 jaar, die 

zich van te voren bij de Buurtcoach aan meldt kan meedoen. Actief en ontspannen met elkaar een 

andere kijk op ons dorp krijgen! 

In de buurtteams nemen de deelnemers vanaf ca. 15.00 uur deel aan de speciale Witmarsum 

Highlandgame light ZESKAMP, onder begeleiding van ‘sterkste man’ Wout Zijlstra. Dit gebeurt in de 

12 buurtteams, die bestaan uit 11 deelnemers per team verdeeld over de leeftijd van 10 tot 100 jaar. 

Met per team 6 actieve teamleden en daarnaast 5 leden voor de leiding, verzorging, catering, foto’s 

maken en een spel observator. De overige buurtbewoners roepen we op als supporters hun 

buurtteam aan te blijven moedigen. De opzet van de zeskamp  is niet alleen voor sterke mannen, 

maar voor jong tot oud en vrouwen en mannen. Daarom doen we een wat lichtere zeskamp-achtig 

variant. Met spelen als: zakken werpen, melkbussen verplaatsen, boomstammen balanceren, puzzel 

oplossen, katapult schieten en hoefijzers gooien. Het eindspel is katrol touwtrekken. Voor de 

sterksten van Witmarsum is er tussen 18.00 en 19.00 uur ruimte om Wout Zijlstra persoonlijk uit te 

dagen in de TITANENSTRIJD! 

Van de middag tot en met de avond verzorgd op pad. En vooral geen zorgen om te koken aan het 

eind van deze dag: er wordt vanaf 18.00 uur EEN WARME HAP verzorgd voor hen die zich hebben 

aangemeld, als deelnemer of supporter. En mocht je je voor de avond willen verfrissen dan kan dat 

ook ter plaatse! Want… vanaf 19.00 uur gaat het programma door vanuit de Merke PC met 

feestelijke Schotse en Ierse MUZIEK van ALICE SPRINGS en een aantrekkelijke verloting. 

Wie doet er mee? Wij nodigen een ieder uit mee te doen. Dit gaat in Buurtteams, bijeengebracht 

door Buurtcoaches. We hebben daartoe Witmarsum incl. de camping ingedeeld in 12 buurten met 

buurtcoaches. De buurtcoaches krijgen flyers om buurtbewoners te informeren en komen langs om 

te vragen wie er mee willen doen. Bij de aanmelding wordt gevraagd: of je actief mee wil doen aan 

de Speurtocht of de Witmarsum Highlandgame Light of allebei. Iemand kan er ook voor kiezen zich na 

de Speurtocht bij de Highland Games als supporter op te geven, inclusief warme hap. De buurtcoach 

gaat daarna het buurtteam indelen voor de Speurtocht en de Zeskamp: actief of als supporter.  

De PIM MULIER SPELEN zijn terug te vinden op Facebook en op de website van Witmarsum 2018, 

daar is ook de buurtindeling met de namen van de buurtcoaches te zien. 

Witmarsum 2018 werkgroep Pim Mulier Spelen Suzanne Bosma, Femke Epema-de Haan, Chris 

Anema, Jaap de Vries, Harmen de Boer en Jac Konig, samen met de buurtcoaches en dorpsbewoners: 

Graag tot ziens op vrijdag 4 augustus!! 

 


