KIMSWERD OP A4
uitgave 201
Datum
Wo 20 jan
Do 21 jan
Zo 24 jan
Wo 27 jan
Ma 1 febr
Wo 3 febr
Do 4 febr
Vrij 5 febr
Zo 7 febr

tiid
14.00
14.30
13.00
13.30
19.30
14.00
14.30
20.00
15.30

20 januari – 7 februari 2016

plaats
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Laurentiuskerk

aktiviteit
moudekrupers
55+ soos
muurkaatsen
Volksdansen
computerclub
moudekrupers
55+ soos
kaartavond
Concert
Swynscop Trio

Door/voor
Pita Sluijter
Annie Bijlsma

kontakt
0517 642383
0517 641532
Tiny Osinga: 06 - 1336 8304.

iedereen

iedereen
iedereen

Peter Harders
Pita Sluijter
Annie Bijlsma
Cees Banning

pcc@kimswerd.com
0517 642383
0517 641532
sms 0653145146 tel: 0517-641805
www.laurentiuskerkkimswerd.nl
0517642141 of 0630873617

LET OP: nieuwe boeken binnen gekomen.
MFC open, dan is de bieb, ook s`avonds open.
Wijziging : Op maandag- en vrijdagmorgen is er iemand aanwezig.
Vrijdag 5 februari om 20.00 uur kaartavond voor het hele dorp.
U kunt klaverjassen, schutjassen en hartenjagen. Opgave bij: Cees Banning sms 0653145146 tel: 0517-641805
In het MFC houden we regelmatig Wall Ball (muurkaats) toernooien. De bar is altijd open en het is een aanrader ook
eens naar deze alsmaar groeiende sport te komen kijken.
Muurkaatstoernooien in Kimswerd
Zondag 24 januari 2016 OPEN Senioren (vanaf 14 jaar)
- aanvang: 13.00 uur (max. 20 deelnemers, opgave is niet meer mogelijk)
zondag 6 maart 2016 OPEN Jeugd (10 tot 14 jaar) + Senioren (vanaf 14 jaar)
- aanvang jeugd: 10.00 uur (max. 16 deelnemers, opgave bij de jeugd is niet meer mogelijk)
- aanvang senioren: 13.00 uur (max. 20 deelnemers)
Opgave uiterlijk tot de vrijdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de wedstrijd op zondag UITSLUITEND via:
Tiny Osinga: 06 - 1336 8304.
Meer informatie: www.kvdehelfrichs.nl
Wall Ball: een attractieve sport, ook leuk om naar te kijken, de bar is open!
Iedere zondagochtend, om 9.30 uur, is er een inloopuurtje Wall Ball voor de jeugd. Kom naar de zaal en maak kennis
met het Wall Ball. Het kost € 2,- per persoon, Meer informatie bij Anneke Westra (06 - 51054377).

Hieronder de data dat het oud papier in 2016 wordt opgehaald.
9 januari 20 februari 9 april 28 mei 9 juli 3 september 29 oktober 10 december

Zondag 7 februari : Concert door het Swynscop Trio.
Geachte beste vrienden van de Laurentiuskerk.
Op zondag 7 februari vindt het eerste concert van de serie Concerten in de Laurentiuskerk van 2016 plaats.
Het wordt gegeven door het Swynscop Trio , een trio met de bezetting klavecimbel, viool en cello en er
wordt muziek uit de barok gespeeld (18e eeuw). Aanvang van het concert : 15.30 uur.
Na het succesvolle Kerstconcert, bijgewoond door 200 bezoekers, waaronder vele van onze vrienden, met
name ook uit Kimswerd (vooral voor hen organiseren we deze concerten!) op 7 februari dus de start van een
nieuwe reeks met vrijwel maandelijks een concert.
Het Swynscop Trio ( met daarin familie van onze dorpsgenoot Rolandt Tweehuysen) wordt gevormd door
Heleen van der Linden-van Dijk, klavecimbel, Hans Rijkmans, viool en altviool en Armen van der Linden,
cello en cello piccolo. Het Trio is gespecialiseerd in de barokmuziek en speelt in Kimswerd een prachtig en
afwisselend programma met composities van G.Ph.Telemann, C.Ph.E.Bach, J.Chr.F.Bach, J.Schobert,
F.Giardini en H.I.F. Biber. De muziek krijgt een verrassend kleurpalet doordat er steeds in verschillende

combinaties wordt gespeeld, zoals : klavecimbel-viool-cello piccolo; cello piccolo-klavecimbel; vioolklavecimbel
en cello piccolo-altviool en klavecimbel.
Al met al belooft het weer een buitengewoon interessant en mooi concert te worden, een geode start in het
nieuwe jaar.
We willen U van harte uitnodigen dit concert bij te wonen waarbij gehoopt wordt dat vooral ook vele Vrienden
Vrienden uit
Kimswerd de weg naar de kerk weer weten te vinden.
De entreeprijs voor de Vrienden bedraagt slechts 9 euro (voor hun kinderen hoeft slechts 3 euro te worden
betaald),
voor anderen is de toegangsprijs euro 12,50 (kinderen euro 5).
Reserveren kan via de website van de kerk (www.laurentiuskerkkimswerd.nl) of telefonisch : 0517642141 of
0630873617.
Hopelijk tot ziens op zondag 7 februari!
Tsjebbe .Hettinga (voorzitter St.Laurentiuskerk)
Otto Roelofsen (organisatie concerten).

De Computerclub gaat weer los! vanaf 1 februari gaan we weer 8 of 10 maandag avonden los in het MFC.
Heeft u vragen over het gebruik van uw pc dan kunt u langs wippen, hulp nodig bij iets aparts? gewoon
langskomen.
We starten om half acht en gaan door tot half tien, bakje halverwege tussendoor. kosten zijn 6 euro pp/pa.
Dus in februari 4 avonden, de 29e is er voorjaarsvakantie en hebben wij dus ook vrij, in maart ook weer 4
avonden.
U kunt zich ook aanmelden via pcc@kimswerd.com , ook met technische probleempjes bent u welkom.

DATA om rekening mee te houden

Datum

tiid

plaats

aktiviteit

Door/voor

kontakt

Ma 8 febr
19.30 Piers Stee
computerclub
Peter Harders
pcc@kimswerd.com
Wo 10 feb
13.30 Piers Stee
Volksdansen
iedereen
Ma 15 febr
19.30 Piers Stee
computerclub
Peter Harders
pcc@kimswerd.com
Wo 17febr
14.00 Piers Stee
moudekrupers
Pita Sluijter
0517 642383
Do 18 febr
14.30 Piers Stee
55+ soos
Annie Bijlsma 0517 641532
Zat 20 febr
Oud papier
Ma 22 febr
19.30 Piers Stee
computerclub
Peter Harders
pcc@kimswerd.com
Wo 24 feb
13.30 Piers Stee
Volksdansen
iedereen
Zo 6 maart 13.00 Piers Stee
muurkaatsen
Tiny Osinga: 06 - 1336 8304.
Piers’ Stee informatie en reserveringen 06-16002721 of verhuur@piersstee.nl Nieuws en berichten aanleveren voor
dinsdag 2 februari 21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op Harlingerweg 26A

Reiniging
Service
Niezink
06 - 57543319

