
KIMSWERD OP A4 

uitgave   206                                     wo 30  maart – zo  17 april  2016 
Datum tiid plaats aktiviteit Door/voor kontakt 

Wo30 maart 14.00 Piers Stee moudekrupers  Pita Sluijter 0517 642383 

Do 31 maart 14.30 Piers Stee 55+ soos  Annie Bijlsma  0517 641532 

Vrij 1 april 19.30 Piers Stee Grutte Pier 

informatieavond 

   

Zat 2 april   potgrondverkoop  PierePolle  

Zo 3 april 14.00 Piers Stee Lezingen Grutte Pier    

Zo 3 april 15.30 Laurentiuskerk Leids Barok Ensemble  o.roelofsen@hetnet.nl 0517642483 

Zat  9 april   Oud papier    

Wo 13 april 14.00 Piers Stee moudekrupers  Pita Sluijter 0517 642383 

Do 14 april 14.30 Piers Stee 55+ soos  Annie Bijlsma  0517 641532 

Zo 15 april 20.00 Piers Stee kaartavond iedereen Cees Banning    sms   0653145146  tel: 

0517-641805 

DE BIEB ZOEKT WEER BOEKEN.     MELDEN OP: GERRITOTTEN43@GMAIL.COM 

MFC open; dan is de bieb ook  open. Dit geldt ook voor op de avond. 

Op maandag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur is er iemand aanwezig. 

 

Beste mensen, het is weer zover! U kunt uw jaarlijkse bijdrage voor de belangen van ons dorp weer overmaken.  Graag 

ontvangen wij vóór 1 mei a.s. €7,00 op bankrekeningnummer  NL96 RABO 0132 8931 77 t.n.v. Vereniging van 

Dorpsbelangen Kimswerd. Alvast bedankt! 

 

GRUTTE PIER INFORMATIEAVOND  

Met trots kijken we terug op het evenement Grutte Pier De Brân op 29 jan. 2015 jl., waarbij de nagebouwde boerderij 

van Pier Gerlofs Donia in de brand ging. Dankzij de betrokkenheid van inwoners van Kimswerd en omstreken is deze 

theatrale ‘viering’ een groot succes geworden. Het verhaal over Friese vrijheidsstrijder gaat door. We kijken vol 

enthousiasme uit naar een nieuw jaar met activiteiten rondom de Grutte Pier. 

Op vrijdag 1 april a.s. om 20 uur is er een Grutte Pier informatieavond in Piers’ Stee in Kimswerd. Alle geïnteresseerden 

uit Kimswerd en omgeving zijn welkom. De avond is bedoeld om informatie te geven over de komende activiteiten. Er 

wordt o.a. aandacht besteed aan De Famyljedei op zondag 19 juni voor nazaten van Grutte Pier. Op deze speciale dag 

vol leuke activiteiten verwachten wij 1000 á 2000 bezoekers. Vanaf 23 augustus start de voorstelling Grutte Pier fan 

Kimswert op het land van Doeke Osinga vlakbij de locatie van De Brân. Er worden 27 voorstellingen gespeeld voor 

maximaal 500 bezoekers per avond.  

Wil je graag mee doen? Tijdens de informatieavond kun je je oriënteren en aanmelden voor een van de werkgroepen. 

Meer informatie over De Famyljedei en over de voorstelling Grutte Pier fan Kimswert is te vinden op onze website.  

Namens het dorpsteam Kimswerd graag tot ziens op 1 april. De deuren staan (vrijblijvend) open! 

Datum: vrijdag 1 april  Aanvang: inloop vanaf 19.30 uur www.gruttepier.nl   greatepierjaar@kimswerd.com 
 

Vrijdag 1 april hebben wij een kostuumworkshop o.l.v. Marin de Boer in de bovenzaal van het MFC te 

Kimswerd. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur en we eindigen de avond om 22.00 uur. Deze avond zullen we 

invullen met brainstormen over kostuums, de brief fan mem oan Pier. (heb je al een brief geschreven? Print deze uit en 

neem deze mee) Kortom, een inspirerende avond.  

  

Op deze avond is er ook een informatie bijeenkomst in het MFC. De PeerGrouP en het dorpsteam zullen dan de 

dorpsbewoners informeren / bijpraten over het spektakel GRUTTE PIER FAN KIMSWERT ! 

 

Lezingenreeks op zondag 3 april in MFC Piers’Stee    In het spoor van Grutte Pier  

Dr. Oebele Vries, Dr. Gerrit Bloothooft en Dr. Maarten Lamuseau zullen lezingen geven over het grootscheepse 

onderzoek naar een verwantschap met Grutte Pier. De lezing van Oebele Vries is in het Fries, de twee andere lezingen 

zijn in het Nederlands. Datum: zondagmiddag 3 april. Plaats: MFC Piers Stee Harlingerweg 26A 8821 MC Kimswerd. 

Aanvang: 14.00 uur. Inloop 13.30 uur. Entree: € 5,- p.p. Bezoekers die een Pierbewijs tonen: € 2,50.  ( Er kan niet met 

een betaalpas worden betaald).Aanmelding: Via de mail naar info@Tresoar.nl of telefonisch via 058-7890792 of 058-

7890740.  Meer informatie vindt u op de website van Tresoar en op de perspagina’s van Tresoar.       

 

  

 

   Graag nodigen wij U uit voor het volgende concert in de Laurentiuskerk. 

mailto:GERRITOTTEN43@GMAIL.COM
http://www.peergroup.nl/
mailto:greatepierjaar@kimswerd.com


Op zondag 3 april aanvang a.s. 15.30 uur komt het Leids Barok Ensemble naar Kimswerd! 

Dit gerenommeerde barok-strijkorkest speelde twee keer eerder in de Laurentius : in november van het jaar 2000 en in 

november 2003. Het orkest had met de optredens buitengewoon veel succes, sommige mensen spreken er nog over!  

Bijzonder bij het concert te Kimswerd is de medewerking van de beroemde Nederlandse counter-tenor Peter de Groot, 

oud-leerling van de onlangs overleden zeer bekende Aafje Heynis. Peter de Groot is o.a. verbonden aan het Amsterdam 

Baroque Choir (o.l.v. Ton Koopman) en het Nederlands Kamerkoor. Als solist zong hij bij vele bekende (barok) 

orkesten door geheel Europa. Heel bijzonder dat deze solist in Kimswerd komt zingen! 

Kaarten (€ 9 voor de Vrienden , € 12,50 voor de anderen en € 5 voor kinderen) kunnen eenvoudig gereserveerd worden 

via de website www.laurentiuskerkkimswerd.nl , via e-mail : o.roelofsen@hetnet.nl of via telefoonnummer 0517642483 

(vanaf dinsdag 29 maart).  U bent van harte welkom. Reserveren ten zeerste aanbevolen!   

 

Jaarvergadering St. Laurentiuskerk op 7 april a.s.  
U wordt allen van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van de St. Laurentiuskerk op donderdag 7 april a.s om 

20.00 uur. Wij zijn verheugd Klaske en Peter Karstkarel te mogen verwelkomen.           

Zij vertellen over hun nieuwe boek met de titel “Dag, mijn lieve moeder”  Een imposant en prachtig uitgevoerd boek 

(met 1200 foto’s in kleur) waarin  aandacht wordt besteed aan alle vormen van grafcultuur in Friesland. Zij lichten 

 met name de grafcultuur van Kimswerd, Arum en omstreken toe. 

 

Vrijdag 15 april  om 20.00 uur kaartavond voor het hele dorp. 

U kunt klaverjassen, schutjassen en hartenjagen.  Opgave bij:   Cees Banning   sms   0653145146  tel: 0517-641805 

 

Tryater - It famke en de twiveler komt zo 24 april yn Kimswert 

Eigenwize remake fan in Broadwayklassiker   15.30 oere yn MFC Piers Stee 

It famke en de twiveler (oarspronklik Two for the Seesaw) is in Broadwayklassiker dy’t yn 1962 ferfilme waard mei 

Robert Mitchum en Shirley MacLain. Joop van den Endeproducties makke it stik yn 1971 mei Jeroen Krabbé en Willeke 

Alberti. Haadpersoan is in man dy’t brutsen hat mei syn leafde. Hy beslút nei de stêd te gean om ôfstân te nimmen fan 

syn thússitewaasje. Dêr moetet hy in famke dat, krekt as hy, op ‘e nij foarm jaan wol oan har libben. Se fiele har sterk ta 

mekoar oanlutsen. Is harren leafde in middel om de iensumheid te ferdriuwen of is it echt? 

bewurking en regy: Tatiana Pratley, spul Lourens van den Akker en Ali Zijlstra, foarmjouwing: Janne Sterke, muzyk: 

Laurens van der Meulen kaarten       www.Tryater.nl  of    Klaske Faber  tel. 0517- 641297  

entree € 14,00  65 + en  freonen  € 12,50       CJP/CKV  € 10,0 

 

Heeft u hem nog in de la liggen,die fraaie ketting van De Brân?  Bewaar hem goed  want hij geeft 

€ 2,50 korting op de toegangsprijs van Grutte Pier fan Kimswert 

 
 
DATA om rekening mee te houden                                                                  

Datum tiid plaats aktiviteit Door/voor kontakt 
Zat 23 april   Schoonmaakdag  PierePolle  

Zo 24 april 15.30 Piers Stee Toneel Tryater iedereen Klaske Faber 0517- 641297   www.Tryater.nl 

Wo 30 april 14.00 Piers Stee moudekrupers  Pita Sluijter 0517 642383 

Do 31 april 14.30 Piers Stee 55+ soos  Annie Bijlsma  0517 641532 

Zat  7 mei   Bloemenmarkt  PierePolle  

Piers’ Stee informatie en reserveringen 06-16002721  of verhuur@piersstee.nl  Nieuws en berichten aanleveren voor 

dinsdag  12 april  21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op  Harlingerweg 26A   

  

Reiniging 

Service 

Niezink 

06 - 57543319 
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