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Doel
Het doel van de Stichting Ekspedysje Wytmarsum (SEW) is de mienskip in Witmarsum en de
naaste omgeving te versterken, met name op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport.
Op deze gebieden organiseert, stimuleert, initieert en bevordert de stichting activiteiten. Zie
ook de website http://www.stichtingekspedysjewytmarsum.frl/
Werkwijze
De SEW wordt bemenst door een stichting bestuur, voor deze beleidsperiode samengesteld
uit Klaas Smit (voorzitter), Jac Konig (secretaris), Gerke Terpstra (penningmeester), Wim
Beckers, Freddie Reijenga en Menno de Vries. Het bestuur komt in een vaste frequentie van
ongeveer 6 weken bij elkaar en waar nodig tussentijds, voor het opzetten en monitoren van
activiteiten of het opvolgen van bestuursverplichtingen.
Het bestuur van de SEW initieert eigen programma’s en projecten op het gebied van kunst,
cultuur, taal en sport. Deze worden geleid, begeleid of ondersteund. Voor de periode 20162018 is het programma Witmarsum 2018 opgezet, met eigen projecten en de mogelijkheid
voor anderen met projecten deel te nemen. Hierbij wordt vooral ingezet op maximale
deelname van verenigingen en instanties uit Witmarsum en omstreken.
Eigen projecten in 2017
In 2017 heeft de focus van de eigen activiteiten gelegen op het aansluiten bij de Culturele
Hoofdstad activiteiten LF 2018 met het programma Witmarsum2018. Dit programma heeft
tot doel ‘de mienskip’ te versterken op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. We
willen met het hele dorp mooie projecten neerzetten waar Witmarsumers, inwoners uit
omliggende dorpen, alle Friezen, Nederlanders en toeristen van kunnen genieten.
Hiervan hebben plaats gevonden in 2017
• Start van het theaterproject Wy jouwe gjin krimp! Dit kan alleen maar ten tonele
worden gebracht in november 2018 wanneer daar vele spelers aan deel willen nemen.
Niet alleen spelers, maar ook dansers en zangers hebben een rol in het project, zowel
jong als ouder. Een theaterproject heeft decors nodig, kleding en goed geluid en licht.
Voor al deze onderdelen organiseren we vanaf het najaar van 2017 workshops. Op
Koningsdag 2017 hadden we een stand en flyers waarin staat wat de workshops
inhouden en hoe men zich daarvoor kunt aanmelden. Eén ding is nu al duidelijk,
deelnemen aan een workshop is gratis! Het theaterproject is in bijgedragen door
Streekwurk, en vele andere sponsoren. Zie www.wyjouwegjinkrimp.nl.
• Toneel workshop Niek Roozen. Op woensdag 22 februari 2017 kwam de bekende
Nederlandse soapacteur Niek Roozen naar Witmarsum voor het geven van de workshop
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“In een soap acteren”. Dertien jonge aspirant-actrices uit Witmarsum en omgeving in de
leeftijd van 14 tot 17 jaar volgden de workshop. De reacties waren, zowel van Niek
alsook van de deelneemsters, erg enthousiast en de workshop krijgt zeker nog een
vervolg. Mogelijk dat de deelnemers te bewonderen zullen zijn in het theaterstuk dat
momenteel geschreven wordt door Wim Beckers.
Fondsenwervingsfolder. De projecten die we willen gaan uitvoeren als Witmarsum 2018,
worden steeds duidelijker. Het theaterproject Wy jouwe gjin krimp en een lespakket
voor jeugd, gaan over alle drie de iconen. Onder de vlag van Pim Mulier organiseren we
de Pim Mulierspelen. Maar, de groep Pim Mulier is ook druk bezig een kaatsmuur in ons
dorp te realiseren en nieuwe kunstprojecten te initiëren. Onder de vlag van Gysbert
Japicx willen we een avond vol cabaret, humor en muziek organiseren. Menno Simons en
zijn gedachtengoed eren we met een grote tentoonstelling aan de rand van het dorp,
dichtbij het monument en het contourenkerkje. Daar kun je Menno Simons beleven,
beluisteren, bekijken en zelfs proeven. Voor al deze activiteiten hebben we geld nodig,
geld dat we bij fondsen, stichtingen en overheden aanvragen. Om snel te kunnen
vertellen wat we willen gaan doen, hebben we een flyer ontwikkeld waar kort en bondig
de strekking van ieder project in staat.
Pim Mulierspelen. Streekwurk, de Stichting tot Nut, het Nijman Biermasz 17 dorpen
fonds, sponsoren en vrijwilligers hebben bijgedragen aan deze spelen. Wat willen we
met de Pim Mulierspelen? Het doel van de Pim Mulierspelen is het versterken van de
Mienskip van Witmarsum. Op vrijdagmiddag 4 augustus 2017, voorafgaand aan de
Merke van 2017, vond de eerste editie van de Pim Mulierspelen plaats. We willen de
Spelen vanaf 2017 jaarlijks organiseren, met natuurlijk een speciale ‘Culturele Hoofdstad
2018’-editie. De Spelen bevatten creatieve vormen van sport, spel en cultuur, voor
leeftijden van 10-100 jaar.
Enthousiasmeren en inschrijven is gebeurd door vrijwillige buurtcoachen. De start was
vrijdagmiddag 4 augustus om 12.30 uur met een gsm-speurtocht door het dorp, waarbij
er onder andere vragen over de 3 iconen van Witmarsum, Pim Mulier, Gysbert Japicx en
Menno Simons beantwoord werden. Onderweg was er tijd voor een drankje en
versnapering. Na terugkomst namen de teams deel aan de speciale versie van
de Witmarsum Highlandgames, onder begeleiding van Wout Zijlstra, de nog steeds
sterke man van Fryslân. Het aantal deelnemers en toeschouwers was 300
dorpsbewoners van Witmarsum en omgeving. Er is ruime publicitaire aandacht
gegenereerd.
Decor workshop. Zondag 8 oktober 2017 vond de workshop decorbouw plaats in de
grote zaal van De Gekroonde Roskam. Onder leiding van Marianne Burgers -docente
vormgeving theater- gingen 10 enthousiaste deelnemers aan de slag. Marianne weet
alles van kleding en decors en liet eerst verschillende mogelijkheden zien. Wim Beckers
vertelde kort waar het theaterproject Wy jouwe gjin krimp over gaat en vervolgens kon
ieder zijn creativiteit de vrije loop geven. Tussendoor brachten ze nog een bezoek aan de
locatie waar de theaterproductie opgevoerd gaat worden, zodat ook duidelijk werd wat
de ruimte is voor het decor en wat de ruimte zelf al heeft te bieden.
Auditie workshop. We zijn we op zoek naar acteurs voor de grote rollen in de
voorstelling We jouwe gjin krimp. Daarom organiseerden we op 16
december een auditieworkshop: leren en laten zien met misschien een bekroning
verkozen te worden door de regisseur. En natuurlijk vertelden we meer over het project,
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wat het vraagt en wat het oplevert. Het liefst dat we niet alleen voor dit project, maar
ook voor Witmarsum toneel talent kunnen ontdekken en binden voor de
toneelvereniging. Aan de workshop deden 12 mensen mee.
Voorbereiding activiteiten in 2018. De werkgroepen Pim Mulier sport en kunst zijn in
2017 verder gegaan met plannen voor 2018, zoals de Pim Mulierspelen 2018, het
realiseren van een muur voor Wall ball in de gymzaal samen met de Kaatsvereniging, het
realiseren van Beweegplekken samen met Dorpsbelang, verenigingen, de basisscholen
en zorgcentra in het dorp, tentoonstelling van naar blijkt in Witmarsum geboren
kunstschilder uit de Haagse School Hobbe Smith, samen met de hedendaagse schilder
Gert-Jan Veenstra. De werkgroep Gysbert Japicx is uitgekomen op een format voor
cabaret voorstellingen in 2018 in Witmarsum. De werkgroep Menno Simons is gestart
met de ontwikkeling van een tentoonstelling over Menno Simons samen met de
Doopsgezinde Gemeenschap en het Groencentrum in Witmarsum. Het project We jouwe
gjin Krimp is verdergegaan met workshops organiseren voor 2018 over kleding, zang
performance met Elske de Wall, dans workshops en heeft een koppeling gemaakt met
een leermodule voor de basisscholen over de leefbaarheid van het dorp.

De uitwerking van het programma Witmarsum 2018 en de actuele status van plannen en
uitgevoerde activiteiten is te vinden op de website http://www.witmarsum2018.frl/
Het bestuur van de SEW faciliteert daarnaast activiteiten van derden. Dit kan een
garantstelling zijn of een voorschot.
Garantstelling. SEW geeft na een aanvraag daartoe en beoordeling er van, voor een deel
garantie voor mogelijk of onverwacht financieel verlies bij het organiseren van activiteiten
door derden, die passen in de doelstelling en financiële mogelijkheden van de SEW.
• In dit kader is een garantie afgegeven voor Nonnegekte, een eerste openlucht
voorstelling in Witmarsum, georganiseerd en uitgevoerd door de toneelvereniging
Surprise, in juni 2017.
Wij hebben separaat in ons financiële jaarverslag verantwoording afgelegd over onze kosten
en de dekking daarvan.
Wij zijn de vele vrijwilligers en ondersteuners erkentelijk voor hun bijdragen en rekenen er
op met onze activiteiten ook in 2017 aan onze doelstellingen te hebben voldaan.
Witmarsum, 18 april 2018
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