KIMSWERD OP A4
uitgave 176
Datum
Do 15 jan
Vrij 16 jan
Wo 21 jan
Do 22 jan
Zat 24 jan
Zo 25 jan
Do 29 jan

tiid

plaats

20.00 Piers' Stee
20.00
14.00
14.30
16.00
14.00

Piers' Stee
Piers' Stee
Piers' Stee
Piers' Stee
Piers' Stee

20.00 dorp

14 jauari –1 februari 2015

aktiviteit
Workshop Wolvilten

Door/voor
volwassenen

Kaartavond
zangkoor
55+ soos
Elpee matinee
One Wall kaatsen
Spektakel Grutte Pier

Ons Genoegen
Moudekrûpers

PeerGroup

Cees Banning

kontakt
wapkimswerd@hotmail.com
anke@kimswerd.com 06-21941946
sms 0653145146 tel: 0517-641805

Annie Bijlsma

0517-641532

Peter Harders

06- 53650125
greatepierjaar@kimswerd.com

Anke v/d Tol

BIBLIOTHEEK OPEN OP DINSDAG- EN DONDERDAGMORGEN VAN 09.00 TOT 12.00 UUR
Op zondag 25 januari is er in MFC 'Piers' Stee' een OPEN One Wall toernooi. Het is een OPEN toernooi,
iedereen mag meedoen!
Jeugd. De jeugd (jongens en meisjes van 10 tot 14 jaar) begint om 10.00 uur en er kunnen maximaal 16
deelnemers meedoen.
Senioren. Om 13.00 uur starten de senioren (dames en heren vanaf 14 jaar) en er is plaats voor maximaal 20
deelnemers.
We kaatsen met verschillende lijsten, wisselende maten en tegenstanders. Je geeft je als individu op.
Opgave: uiterlijk vrijdag 23 januari 20.00 uur uitsluitend bij:
Tiny Osinga: 06 - 1336 8304 of
Johan de Groot: 06 - 3654 0398.
Maak kennis met Wolvilten
Vilten is een oeroude techniek. Door middel van wol, warm water, zeep en druk wordt losse wol een stevige
lap vilt. Dit wordt gebruikt voor het maken van kleding, accessoires, decoratie- en gebruiksartikelen. Op 15
januari kun je zelf kennismaken met deze creatieve hobby. Mooie kleuren, fijne wol en gezellige mensen
wachten op jou! Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen, geef je dan uiterlijk 10 januari op bij Anke van der
Tol, anke@kimswerd.com of 06-21941946. Heb je vragen of ben je die avond verhinderd, dan hoor ik het
graag! Tijd: 20:00-22.00 uur, kosten: € 10,- inclusief materiaal. Wollig warme groet van Anke.
Zaterdag 24 jan. v.a. 16.00 uur Bar Piers' Stee Elpee matinee
Neem je mooiste elpee mee en vertel waarom dat nummer zo mooi is, welke herinneringen.
Het wordt een gezellige middag/avond
Jaarlijkse openbare vergadering van de Stichting MFCK zal worden gehouden op vrijdag 13 februari.
SPEKTAKEL ! Op donderdagavond 29 januari 2015 organiseert de PeerGroup in Kimswerd een feest met
optocht ter ere van de opstand van de Friese volksheld. Het feest begint midden in het dorp en voert de
feestgangers in optocht naar de historische locatie van Piers boerderij aan de Greate Pierwei. Op het land
wordt het nagebouwde staketsel van de boerderij symbolisch in brand gestoken en verschijnt uit de vlammen
Grutte Pier Deze dag is bedoeld voor alle Kimswerders, Friezen en belangstellenden van elders.
Zondag 8 februari : Eerste concert in 2015 door “Scaramuccia”.
Op zondag 8 februari, ’s middags vanaf 15.30 uur, vindt het eerste concert plaats in een reeks concerten die
ook in 2015 weer in de Laurentiuskerk te Kimswerd wordt georganiseerd. Het concert wordt verzorgd door
“Scaramuccia”, een jong Spaans/Italiaans barokgezelschap (viool, cello en barokgitaar). Het Trio musici
vervangt de musici van het “Swynscop Trio” die vanwege een blessure van één van de musici niet kunnen
spelen op 8 februari.
Het programma dat Scaramuccia speelt kreeg als titel mee : “Irish Coffee”. Schotse en Ierse barokmuziek
naast Italiaanse, stijlvol gespeeld door een gedreven Trio musici dat , na studie aan conservatoria in eigen land
,verder in Nederland studeerde. De oude Ierse, Schotse en Italiaanse muziek zal ook prachtig klinken in de
eveneens oude Laurentiuskerk van Kimswerd.

Toegangskaarten : € 12,50 ( € 9 voor de Vrienden van de Laurentiuskerk). Kinderen betalen € 5 (kinderen van
Vrienden slechts € 3). Reserveren van via de website van de kerk : www.laurentiuskerkkimswerd.nl , via
o.roelofsen@hetnet.nl of (vanaf 20 januari) telefonisch via 0517642141 of 06-30873617.
DATA om rekening mee te houden
Datum
Wo 4 febr
Do 5 febr
Zo 8 febr
Vrij 13 febr
Wo 18 febr
Do 19 febr

tiid
14.00
14.30
15.30
20.00
14.00
14.30

plaats
Piers' Stee
Piers’Stee
Laurentiuskerk
Piers’Stee
Piers' Stee
Piers' Stee

aktiviteit
zangkoor
Gezellige liedjes 55+soos
Concert Scaramuccia
Jaarvergadering MFC
zangkoor
55+ soos

Door/voor
Moudekrûpers
Minke Adema

kontakt
Annie Bijlsma 0517-641532

iedereen
Moudekrûpers
Annie Bijlsma 0517-641532

Piers’ Stee informatie en reserveringen 0623256783 of verhuur@piersstee.nl Nieuws en berichten
aanleveren voor dinsdag 27 januari 21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op Harlingerweg 26A

