
Verslag bijeenkomst Iepenloftspullen 

Locatie: Gebou Irene, Wikel 

Datum: Donderdag 25 november 2021 

Tijd: 19:30 – 22:00 

Aanwezig: Berne iepenlofspul Easterwierum, Iepenlofspul Bantegea, LEEF Bakkeveen, Stifting kom 

mar op, Suwâld, ACM Makkum, Iepenloftspul Wikel, Iepenlofstspul Warten, Iepenloft Ketlik Mildam, 

Iepenloftspul Molkwar, Geert Louwes (Iepen DoEk), Romke Gabe Draaijer (Keunstwurk)  

Speciale gast: Antine Zijlstra, ReVoice Fryslân 

Verslag: Geert Louwes 

Wij zijn deze avond te gast bij Iepenloftspul Wikel. De organisatie is in handen van Iepen DoEk en 

Keunstwurk. 

 

Welkom 

Nadat de QR-code van de aanwezigen was gescand, de koffie in geschonken en de aanwezigen veilig 

in hun kleine ‘bubbeltje’ zaten, was het woord aan Geert Louwes, voorzitter van Iepen DoEk. Hij gaf 

aan blij te zijn dat er nog zoveel initiatieven zijn om in Fryslân in deze roerige en onzekere tijden 

Iepenloftspullen te organiseren. 

Ook werd er afscheid genomen van Anneke Burgy, zij was vele jaren de vertegenwoordiger van Staf 

Fryslân bij de iepenloftspulbijeenkomsten en zorgde altijd voor een keurige verslaglegging. Helaas 

was Anneke niet aanwezig maar heeft wel aangegeven dat zij het altijd met veel plezier heeft gedaan 

en ziet terug op een mooie periode bij de iepenloftspullen. Nogmaals: bedankt Anneke! 

Hierna werd Romke Gabe Draaijer voorgesteld als Cultuurverbinder van Keunstwurk, die vanuit deze 

organisatie verantwoordelijk is voor het ondersteunen van de Iepenloftspullen in Fryslân. Hij zal 

daarom deze avond ook verder leiden en via deze eerste avond kennismaken met het veld. 

Voorstelronde Iepenloftspullen 

Hier konden de aanwezigen aangeven met welke verwachting ze naar deze avond waren gekomen. 

De volgende onderwerpen kwamen o.a. naar voren: 

- De ervaringen zijn voor eenieder verschillend: 1 x in 30 jaar tot een jaarlijkse voorstelling; 

- Nieuwe iepenloftspullen met vragen over regie en techniek; 

- Met elkaar in contact blijven, ervaringen uitwisselen; 

- Proeven aan wat er allemaal gebeurt in Fryslân en wat er verder mogelijk is; 

- Tips en inspiratie ophalen; 

- Tips en trucks voor het spelen in een iepenloftspul. 

Presentatie Wikel 

De gastheer van deze avond, Iepenloftspul Wikel, gaf een presentatie over hun plannen voor 2022 en 

het ontstaan van het iepenloftspul. De oorsprong lag bij de Fanfare die een 24-uurs muziekspektakel 

had gegeven om sponsorgeld op te halen. Deze dag bracht zoveel geld op dat er in het 

verzorgingshuis nog Ipads uitgedeeld werden en in het dorpshuis werd er een tegeltjeswand gemaakt 

met afbeeldingen van alle inwoners van Wikel. Na deze actie s er een stichting opgericht met de 

naam ”Mei en foar inoar” met als doel het ondersteunen van activiteiten in Wikel. 

Komende zomer spelen zij het nieuw geschreven iepenloftspul “Bile yn Wyckelwood”, ‘in melodieus 

mearke oer in doarpke sûnder harmony’ en zal spelen in juni 2022. 



De vraag die Wikel aan de aanwezigen stelde was: 

“Hoe groot moet de tribune worden als ‘nieuweling’, en hoeveel bezoekers kun je verwachten?” 

Een aantal tips/opmerkingen zijn: 

- Het is sterk regionaal plaatselijk. 200 tot 300 plaatsen zou genoeg moeten zijn; 

- Plan minder avonden en bij voldoende kaartverkoop plan extra voorstellingen in (ook 

meteen een PR-moment!); 

- Hou rekening met slechtweer uitval; 

- Het is mede-afhankelijk van je begroting; 

- Start de voorverkoop zo snel mogelijk. 

Hierna werd er een korte scène gespeeld uit het stuk. Deze scène kunnen we op zaterdag 25 juni 

weer verwachten wanneer we onze tweede bijeenkomst gepland hebben. De netwerkbijeenkomst 

“Backstage” waarbij we elkaar als Iepenloftspulbestuursleden weer hopen te treffen! De uitnodiging 

volgt t.z.t. 

Iepenlofspulen.nl 

De website iepenloftspullen.nl werd nog onder de aandacht gebracht van de aanwezigen. Het blijkt 

dat er maar een kleine groep op de hoogte is van deze site en de mogelijkheden. Iepen DoEk en 

Keunstwurk houden zolang de eigen site van Iepen DoEk nog niet in de lucht is deze site nog aan. 

Iepenlofspullen kunnen via de knop contact een eigen inlogcode krijgen om hun iepenloft 

voorstelling op deze site te plaatsen.  

De aanwezigen vinden wel dat de site nog moet blijven. Cultuurverbinder Romke Gabe gaat kijken 

hoe we meer ‘exposure’ kunnen genereren voor Iepenloftspullen.nl. Daarbij ook de vraag aan 

iepenloftspullen om zich aan te melden op de website.  

ReVoice Fryslân 

Antine Zijlstra gaf een korte inleiding over het project ReVoice Fryslân. Een onderzoeksproject over 

minderheidstalen en theater in Europa. Antine zal nog een korte introductie schrijven over dit 

project. Dit sturen wij dan door aan alle iepenloftspullen. (Dat is deze mail… ;-) Deze is als bijlage te 

vinden!). 

 

Pauze 

Na de pauze was het brainstormen geblazen! 

 

BrainstormBestuursDaten 

Informatie-uitwisseling aan tafels, waar loop je als iepenloftspul tegenaan? +  Gezamenlijk 

oplossingen bedenken.  

Op een groot vel papier werd de vraag gesteld wat de hulpvraag en de ambitie was van het 

iepenloftspul. Daarna moesten ze hun minpunten en hun pluspunten noteren. 

In de eerste 10 minuten moesten ze nadenken over de pluspunten hoe haar iepenloftspul m.b.t. de 

tûkelteam/ambysje doet. Wat hebben jullie al uitgeprobeerd? Waar zijn jullie supergoed in? Wat 

werkte als een tierelier?  

Kortom: Welke ideeën zijn er? Welke plannen? Wat werkt(e)? Hoe concreter, hoe beter; specifiek! 

Positief, positief, positief!  

Daarna deden ze 10 minuten hetzelfde met de minpunten.   



Wat kan beter m.b.t. het topic? Hoe komt het dat het een minpunt is? Waar zijn jullie écht slecht in, 

wat werkte voor geen meter(!), wat doen jullie fout, slecht: niet goed?  

Een tip was: Wees hard en kritisch voor jezelf. Wat werkt of wil niet? Waar laten jullie kansen liggen 

en hoe komt dat?  

Nadat de plus en minpunten waren genoteerd werden de papieren doorgegeven naar een ander 

iepenloftspul. En aan hun de vraag om oplossingen te bedenken voor het iepenloftspul in kwestie. 

Ze zaten met hun handen in het haar! Hoe gaan ze de komende jaren werken aan hun ambitie en 

tûkelteam? Wat kunnen ze doen? Help!  

Aan het eind van deze sessie werden de oplossingen gepresenteerd aan de aanwezige 

iepenloftspullen. Waarna het iepenloftspul zijn eigen papier met hulpvraag, ambitie en oplossing 

mee naar huis kreeg, zodat ze dat binnen hun eigen iepenloftspul nog eens kunnen bespreken. 

Het gaat te ver om alle tips hier te vermelden maar een aantal sprongen er wel uit: 

- Zorg voor goed leiderschap; 

- Splits spelen en organisatie; 

- Onderzoek doelgroepen (en hoe ze te bereiken); 

- Gebruik de sociale media al in een vroeg stadium; 

- Betrek meerdere groepen en verenigingen vanuit de woonplaats, samen sterk; 

- Maak keuzes; 

- Zet iedereen die meewerkt in zijn kracht; 

- Blijf enthousiast. 

Deze werkvorm maakte veel ideeën los en wij hopen dat de iepenloftspullen hier hun voordeel mee 

doen. 

De volgende bijeenkomst is op Zaterdag 25 juni Bij “De Bile yn Wicklewood” om een kijkje voor en 

achter de schermen te nemen bij het Iepenloftspul in Wijckel. De uitnodiging volgt t.z.t. maar schrijf 

het vast op in de agenda! 

Iepen DoEk en Keunstwurk danken de aanwezigen en wensen hun veel succes met de verdere 

voorbereidingen en organisatie van hun iepenloftspul. Ook gaat de dank uit naar het iepenloftspul 

van Wikel voor de gastvrijheid. 

Romke Gabe Draaijer (Keunstwurk) 

Geert Louwes (Iepen DoEk) 

 

 

 

 

 

 

  


