
sport pim mulier spelen

lespakket basisscholen friese iconen voor kinderen

theaterproject wy jouwe gjin krimp

menno simons  beleef, beluister, bekijk en proef menno simons
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e-mailadres: info@witmarsum2018.frl

voor meer informatie kunt contact opnemen met de 

initiatiefnemers van witmarsum 2018.

website: www.witmarsum2018.frl

witmarsum 2018 is een project van stichting ekspedysje wytmarsum

website: www.stichtingekspedysjewytmarsum.frl

telefoon: 06 51841339 (klaas smit – voorzitter)

Sport

Pim mulier SPelen
pim Mulier is geboren in Witmarsum en werd in 1950 benoemd tot ereburger van de 
gemeente Wûnseradiel. pim Mulier heeft vele sporten in Nederland geïntroduceerd.
De Elfstedentocht en het beroemde kruisje worden hem toegedicht. pim Mulier was sport.
Met de pim Mulier Spelen eert Witmarsum zijn meest recente icoon. Jaarlijks willen 
we de pim Mulier Spelen organiseren voor een zo breed mogelijk publiek in en om 
Witmarsum. In samenwerking met bestaande verenigingen, bedden we de pim Mulier 
Spelen vanaf het begin in de gemeenschap in.
We vragen u deze sportieve activiteit te ondersteunen, zodat we de Spelen niet alleen 
in 2017 en 2018 kunnen organiseren, maar ook daarna.

cabaret en humor  leven met het water



LESpAKKEt BASISSCHoLEN

FrieSe iCOnen VOOr KinDeren
De projectgroep Witmarsum 2018 ontwikkelt lespakketten over de drie iconen 
van het dorp: menno Simons, Gysbert Japicx en Pim mulier. Wie waren deze 
heren, wat betekenden ze in hun tijd, wat betekenen ze nu en wat kunnen ze in 
de toekomst voor betekenis hebben. Ze waren dwarsdenkers, lefgozers, durfallen, 
maar waar blijkt dat uit? Welke moed hebben zij gehad om hun eigen weg te gaan? 
Wat hebben ze daarvoor moeten opofferen? Ken je wortels om zelf te groeien.
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool maken we een interactief 
lespakket, zodat ze hun iconen kunnen leren kennen, zodat de iconen voor hen 
gaan leven. Geschiedenis is niet alleen iets van vroeger, geschiedenis is nu. 
Met de inzet van eigentijdse middelen beleven de leerlingen hun iconen. 
We ontwikkelen een stramien, zodat ook over andere Friese iconen dan de 
drie illustere Witmarsumers lespakketten gemaakt kunnen worden: Mata Hari, 
Bonifatius, Grutte pier en anderen.
We vragen uw ondersteuning voor het ontwikkelen van het stramien en de eerste 
drie lespakketten.

tHEAtErproJECt

WY JOuWe GJin KrimP
De vorm en inhoud van dit theaterproject gaan het thema 
‘Krimp’ juist tegen. De titel zegt het al, wy jouwe gjin krimp. Met 
de iconen menno Simons, Gysbert Japicx en Pim mulier is 
Witmarsum het dorp van lefgozers, van dwarsdenkers. Krimp ligt 
op de loer, in het theaterproject maar ook in de Witmarsumer 
werkelijkheid van 2018. Voor leefbaarheid, verjonging en een 
vitale gemeenschap moeten we vechten. 
Het uitwerken van het thema Krimp in een theatervoorstelling 
wordt pas een succes wanneer alle deelnemers daarvoor goed 
toegerust zijn. In workshops die we organiseren kunnen ze 
kennis en vaardigheden opdoen, die ook na 2018 in het reguliere 
verenigingsleven de leefbaarheid vergroten.  Deze combinatie 
maakt dat het een theaterproject genoemd mag worden. Een 
project dat ingezet wordt als middel tegen de krimp. 
De workshops voor jong en oud gaan over decor ontwerpen, 
kleding maken, licht en geluid, acteren in een soap, dansen en 
zingen. Voor dit theaterproject vragen we uw steun.

MENNo SIMoNS

BeleeF, BeluiSTer, BeKiJK en PrOeF mennO SimOnS
menno Simons had ideeën die afweken van opvattingen die zijn tijdgenoten 
aanhingen. Met gevaar voor eigen leven volgde hij zijn hart en zijn hoofd.
Eén man heeft een beweging in gang gezet die die we nu kennen als doops-
gezinden, menisten, mennonieten. Wereldwijd staan doopsgezinden achter
de kernwoorden zelfstandigheid, geloofsvrijheid, verdieping, vrede en respect. 
De overtuigingen zijn voor iedereen en laagdrempelig.
Witmarsum is het geboortedorp van Menno Simons. Juist in Witmarsum willen
we laten zien wat menist zijn inhoudt, willen we hagenpreken opvoeren,
willen we bezoekers met mennonite cooking letterlijk de betekenis laten proeven.
Het gaat om de beweging, niet om de man. Niet alleen de overtuiging van 
doopsgezinden staat centraal, maar bezinning, levensovertuiging is het centrale 
thema. Voor alle geloven en overtuigingen willen we een plek inruimen in het 
uiteindelijk te ontwikkelen bezinningscentrum.
We waarderen het zeer wanneer u bij wilt dragen aan het permanent kunnen 
beleven van Menno Simons in een bezinningscentrum.

CABArEt EN HUMor

leVen meT HeT WATer
Een raamvertelling van een moderne Gysbert Japicx in 2018. Schoolmeester, 
dichter en liedschrijver Gysbert verschijnt en laat afzonderlijke verhalen vertellen 
over leven met het water in Witmarsum, toen-nu-straks. Vol humor, met sketches, 
veelal in het Fries en omlijst met muziek en lied, maken we een reis door de tijd 
waarin water en land in en om Witmarsum centraal staan.
Humor, lach en traan zijn sterk ondervertegenwoordigd in het programma van 
2018. Wij vragen uw steun voor deze midzomernachtelijke buitenproductie die we 
10 keer willen opvoeren voor het publiek. op land en in het water.
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