
KIMSWERD OP A4 

uitgave   218                                                     wo  5 oktober – zo  23  oktober 2016 

Datum tiid plaats aktiviteit 
Door/
voor kontakt 

Do 6 okt 14.30 Piers Stee 55+soos  Annie Bijlsma  641532 

Ma 10 okt 19.30 Piers Stee Computerclub  Peter Harders 0653650125 

Ma 10 okt 19.30 Piers Stee Herfstdecoratie   Feikje56@hotmail.com 06-1317 8632 
Di 11 okt 19.30 Piers Stee Openbare 

dorpsbelangvergadering 

ieder

een 

  

Wo 12 okt  Piers Stee DE MOUDEKRÛPERS  Willie Politiek 0613348220willypolitiek@outlook.com 

Vrij 14 okt 20.00 Piers Stee kaartavond  Cees Banning    sms   0653145146  tel: 0517-641805 

20 of 21okt  Piers Stee Sport-en Spelmiddag  Jeugd wapkimswerd@hotmail.com 

Zo 16 0kt 15.30 Laurentiuskerk Concert   0517-642483  o.roelofsen@hetnet.nl 

Do 20 okt 14.30 Piers Stee 55+ soos  Annie Bijlsma  Tel: 641532 

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 lezers van de Mienskip, graag zouden wij weer het abonnementsgeld over  2016 willen ontvangen op               NL 66 

Rabo 0115 2163 40 t.n.v. de Mienskip.      namens de redactie b.v.d. 

 

Zondag 16 oktober: Concert in de Laurentiuskerk, aanvang 15.30 uur door   Doriene Marselje,harp en Johan 

Olof,viool.  Voor de combinatie harp/viool is een schitterend repertoire geschreven.  Doriene Marselje en Johan Olof (een kleinzoon 

van de zeer bekende , helaas enige jaren geleden overleden violist Theo Olof) bespelen beide bij uitstek geschikte instrumenten voor 

de kamermuziek in een programma met verschillende bewerkingen en originele composities.  In de Fantaisie van Saent-Saëns hoort 

men de laatste uitlopers van de romantiek, terwijl de Danse van Debussy een nieuwe lichtheid geeft. Shostakovich componeerde 

prachtige Preludes waarvan een aantal in een bewerking voor harp en viool gespeeld wordt. De muziek van Pärt is verstild en sober. 

Het concert eindigt in de sfeer van de volksmuziek met composities van de Falla (uit de Suite Canciones Populaires) en Bartok 

(Roemeense Volksdansen).   Beide musici brengen dit prachtige programma vol enthousiasme en vuur.  

Dit bijzondere concert wordt U weer aangeboden door de Stichting Laurentiuskerk Kimswerd. Gehoopt wordt dat vele inwoners van 

ons dorp deze zondagmiddag de weg naar de kerk weten te vinden. De entree bedraagt voor vrienden van de Stichting (en dat zijn we 

toch allemaal!) slechts € 9. Kinderen van vrienden € 3. U bent van harte welkom op dit concert met intieme kamermuziek.  

Reserveren kan via de website : www.laurentiuskerkkimswerd.nl via o.roelofsen@hetnet.nl of telefonisch : 0517-642483.  

Namens de Stichting Laurentiuskerk Kimswerd,  Tsjebbe Hettinga (voorz.)  Otto Roelofsen (organisatie concerten). 

 

Verkooptijden en plaatsen van het Historische Kaartetspel, á € 7,50 p/st., van Kimswerd; 

Maandagmorgen en vrijdagmorgen in het MFC in de Bibliotheek bij Gerrit tussen 09.00 en 12.00 uur. 

Dinsdagmorgen en donderdagmorgen bij Leen en Els op het Spaarlân 2 tussen 09.00 en 12.00 uur 

s' Avonds en in het weekend, na bevestiging dat hij thuis is (641966), bij Peter aan de GRT PW 15. 

Indien er nog meer mensen zijn die willen helpen met verkopen dat horen wij dat graag! 

 

Kimswerd zoekt een nieuwe merkecommissie! De huidige commissie “Kemmerswerth events” sluit dit jaar af met een knaller van 

een PierFest-programma. Daarna geeft het voltallige bestuur de hamer graag door. Wie zin en tijd heeft om de merke van volgend jaar 

te organiseren kan zich melden bij dorpsbelangen: dorpsbelangen@kimswerd.com of Peter Harders op 06-53650125. 

 

Help kinderen in Nepal na de aardbeving. 

Wees welkom bij het Benefiet-concert op vrijdagavond 14 oktober.  Aanvang 19. 45 uur in de Lambertuskerk te 

Arum. Toegang € 5, - per persoon.  

Al veel jaren ken ik de bekende fluitiste Gonny Roelofsen, zuster van Otto Roelofsen. Zij weet dat wij in Nepal de aardbeving mee 

hebben gemaakt. Onze stichting Studenten en Musahar Project Nepal (SMPN) voert actie voor slachtoffers in het moeilijk bereikbare 

berggebied Gorkha van de Himalaya. Na het geven van royaal noodhulp in 10 dorpen, herbouwen we daar nu 7 

aardbevingsbestendige scholen. In deze dorpen wonen mensen van de laatste bevolkingsgroep, de zgn. Musahar-mensen.  

Onze stichting is de enige organisatie die in deze arme dorpen komt en daar hulp verleent, de grote organisaties en de regering komen 

daar niet.  Ook de watertoevoer is verwoest. Daarom willen we dit bij de scholen gaan herstellen, zodat de kinderen en de 

dorpsbewoners daar gebruik van kunnen maken. Voor de hygiëne en gezondheid is het belangrijk om ook de toiletten bij de scholen te 

herbouwen.  In Nepal werken we nauw samen met de mensen die daar wonen. 

Gonny Roelofsen heeft een benefiet concert voor Nepal aangeboden, samen met haar Fries Fluitorkest en pianiste Marianne 

Goedendorp.   Dankzij de kerkenraad is dit mogelijk.  - Zij verzorgen een bijzonder 'Fluitconcert'.  - Wij nemen u met unieke beelden 

en verhalen mee naar Nepal. Daar dromen kansarme jongeren en kinderen van goede toekomstkansen.  

Toen ik dominee in Arum en Kimswerd was werd de kerk een van de eerste sponsors van 2 arme studenten in Nepal. Dit doen zij 

samen met veel kerken en mensen tot vandaag de dag. - Er is een Nepalese miniveiling en Giftendoos 

- En natuurlijk een stand van SMPN met informatie en leuke Nepalese producten 

Namaste = groet in Nepal en betekent: ik groet het unieke/kostbare in jou. Graag tot ziens op 14 oktober,   

Bote en Corry Nicolay. Zie site:  www.studentenprojectnepal.nl En Facebook :  www.facebook.com/studentenprojectnepal 

mailto:Feikje56@hotmail.com
mailto:willypolitiek@outlook.com
mailto:wapkimswerd@hotmail.com
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http://www.studentenprojectnepal.nl/


 

Workshop Herfstdecoratie 

Op maandag 10 oktober is er gelegenheid om een mooi herfststuk te maken van natuurlijke materialen. We starten om 19.30 uur in 

MFC Piers’Stee. Het is de bedoeling dat je zelf een ondergrond meeneemt zoals een schaal, pot, vaas, strokrans, grote pompoen, 

dikke tak, plank of houten schijf. Heb je specifieke dingen die je in je werkstuk wilt verwerken, neem die dan ook mee. Alle andere 

benodigdheden zijn aanwezig. Er is herfstmateriaal zoals verschillende soorten mos, groen, takken, polygoonstokken, zaaddozen van 

bijv. vlinderstruik, vruchten, kalebassen, drijfhout, houtschijfjes etc. Er is ook steek- en bindmateriaal zoals oase, poken, binddraad, 

prikkers etc. Verder zijn er voorbeelden van herfststukken aanwezig om inspiratie op te doen.  De kosten bedragen € 12,50 en dit kan 

ter plekke betaald worden. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden i.v.m. het bestellen van de materialen. Dit kan via 

Feikje56@hotmail.com of 06-1317 8632. Mocht je specifieke wensen hebben, geef het dan even door. Iedereen is van harte welkom! 

 

Seizoensopening Piers’Stee 

Het herfst- en winterprogramma van MFC Piers’Stee gaat dit jaar wat later van start dan gebruikelijk. Dat komt omdat veel 

dorpsbewoners én het MFC in september meewerkten aan de voorstelling Grutte Pier fan Kimswert. De theaterproductie werd maar 

liefst 26 keer opgevoerd. In oktober is de Grutte Pier-drukte achter de rug en start het najaar- en winterseizoen in het MFC.  

Naast de vaste verenigingsactiviteiten zijn er de komende maanden verschillende workshops, gezellige avonden en kortlopende 

cursussen. Benieuwd wat er zoal te doen is? Op zaterdag 29 oktober is er vanaf 13.30 uur een seizoensopening met korte workshops, 

proeflessen en informatie. Er wordt een programmaboekje gepresenteerd met daarin alle activiteiten die de komende tijd in het MFC 

plaatsvinden. Op de open middag is hierover informatie te krijgen en kan iedereen zich ter plekke inschrijven.  

Voorafgaand aan de seizoensopening is er een Workshop Herfstdecoratie voor volwassenen op maandagavond 10 oktober en een 

Sport- en Spelmiddag voor basisschoolkinderen in de herfstvakantie.  

Graag tot ziens bij de seizoensopening en de nieuwe activiteiten in Piers’Stee! 

 

Tryater yn Kimswert - 4 novimber 2016 om 20.00 oere yn Piers' Stee 

De wierheid fan Wylgeragea spilet yn in plattelânsmienskip earne yn ús lân. 

Yn in lyts doarpke is alles goed. De minsken witte wat se oan mekoar ha. Famyljes kenne mekoar al generaasjes lang. Dat jout rêst en 

fertrouwen. Hjir stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant in skaad oer de lytse mienskip falt. Der wurdt 

ynbrutsen. En dan binne de rapen gear. Unheil folget. Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde beskuldigingen. Oant de 

dieder fûn wurdt, sil it nea wer wurde sa’t it wie. 

Tekst: Kees Roorda. Oersetting: Romke Toering. Regy: Jos van Kan.  

Entree: €15,00, Freonen: €13,50, CJP/CKV € 11,- 

Kaarten: www.Tryater.nl  of  Klaske Faber  tel. 0517- 641297 

 

Na alle drukte van Grutte Pier wordt het weer tijd om de Computerclub op te starten. 

Maandag 10 oktober is de eerste avond in het MFC Piers’ Stee dat we weer los gaan. 

De 17e is het herfstvakantie en hebben wij ook vrij, de 24e daarna gaan we weer verder. 

De kosten zijn 6 euro per avond exclusief de koffie/thee/limonade. 

U kunt vanaf half acht iedere maandagavond langs komen met specifieke vragen of software problemen. 

Ook voor hulp met het opruimen of andere problemen met de PC/Laptop bent u van harte welkom. 

We zijn van plan om later in het seizoen nog een cursus fotoalbum maken te geven, meer info volgt. 

Peter Harders 

 

Kaartavonden voor 2016  Vrijdag 14 oktober  Vrijdag 11 november  Vrijdag 09 december  Vrijdag 30 december 

Cees Banning 

 

DATA om rekening mee te houden                                                                  

Datum tiid plaats aktiviteit  kontakt 

Ma 24 okt 19.30 Piers Stee Computerclub  Peter Harders 0653650125 

Wo 26okt  Piers Stee DE MOUDEKRÛPERS  Willie Politiek 0613348220 willypolitiek@outlook.com 

Za 29 okt   Oud papier    

Zat 29 okt 13.30 Piers Stee Seizoensopening   wapkimswerd@hotmail.com 

Do 3 nov 14.30 Piers Stee 55+ soos  Annie Bijlsma  Tel: 641532 

Vrij 4 nov 20.00 Piers Stee Tryater  Klaske Faber 0517- 641297    www.Tryater.nl 

Wo 9 nov  Piers Stee DE MOUDEKRÛPERS  Willie Politiek 0613348220 willypolitiek@outlook.com 

Vrij 11 nov 20.00 Piers Stee kaartavond  Cees Banning    sms   0653145146  tel: 0517-641805 

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

18 oktober 21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op  Harlingerweg 26A   

  

Reiniging 

Service 

Niezink 

06 - 57543319 
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