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Datum

tiid

17 februari – 6 maart 2016

plaats

Do 18 febr 14.30
Vrij19 febr 20.00
Zat 20 febr
Zo 21 febr 13.00

Piers Stee
Piers Stee

Ma 22 febr
Wo 24 feb
Wo2maart
Do 3 maart
Zo 6 maart
Zo 6 maart

Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Laurentiuskerk

19.30
13.30
14.00
14.30
13.00
15.30

Piers Stee

aktiviteit
55+ soos
Jaarvergadering MFC
Oud papier
Ladies 35+ Wall Ball
Toernooi
computerclub
Volksdansen
moudekrupers
55+ soos
muurkaatsen
Concert
vrouwenkoor

Door/v
oor
Annie Bijlsma
Tytsje Hibma
Boudie Bierma
Peter Harders
Pita Sluijter
Annie Bijlsma

kontakt
0517 641532
bestuur@piersstee.nl 0517 341859
06 - 4427 2058
boudie.bierma@home.nl
pcc@kimswerd.com
0517 642383
0517 641532
Tiny Osinga: 06 - 1336 8304.
0517642141
www.laurentiuskerkkimswerd.nl

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.
Jaarvergadering MFC Piers' Stee
Op 19 februari om 20.00 uur is in Piers' Stee de jaarvergadering van ons dorpshuis. Op het programma staan het
jaarverslag en de financiën. Ook wordt het nieuwe bestuur voorgesteld en willen we met jullie in gesprek gaan over
ideeën voor de toekomst. Welkom iedereen!
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.
Ladies 35+ Wall Ball Toernooi in Kimswerd
Op zondag 21 februari organiseren we het eerste Wall Ball toernooi voor dames 35+ in Kimswerd! We beginnen om
13.00 uur en we kaatsen 4 verschillende lijsten met verschillende maten en wisselende tegenstanders. Locatie is het MFC
'Piers'Stee' in Kimswerd. Het toernooi duurt tot ongeveer 17.00 uur. Opgave kan tot uiterlijk vrijdag 19 februari bij
Boudie Bierma via: 06 - 4427 2058 (appen) of via mail: boudie.bierma@home.nl
Dus Ladies: kom gezellig muurkaatsen in Kimswerd!
Berjocht fan 55+ soos,
Op 3 maart geane wy de DVD JAMEIMY troch Klaasje Postma en Freark Smink besjen.
Wa’t der nocht oan hat kin tongersdei 3 maart yn it MFC Piers Stee mei ús mei sjen.
It is in ferfolch op Rolling Home. Gie Rolling Home oer har mem, dizze nije foarstelling komt hieltyd mear út by har
sels. Yn JAMEIMY wikselje fleur en fertriet, ûnwennigens en langstme, spanning en klearebare wille elkoar ôf. Wy
begjinne 14.30 oere en elkenien betellet de gewoane kontribúsje fan €4,00.
Der ha jo in noflike middei foar en de kofje der op ta.
Op 4 maart 20.00 uur aanstaande gaan de dames van het Grut Frysk Boerinnenkoor onder leiding van Dirk Bruinsma
in het MFC Piers' Stee Kimswerd aan de slag.
Deze workshop staat niet in het teken van zingen maar we gaan werken aan presenteren, samenspelen en uitstraling. Het
Grut Frysk Boerinnenkoor speelt een belangrijke rol in de voorstelling Grutte Pier fan Kimswert.
De voorstelling gaat op vrijdag 2 september 2016 in premiere in Kimswerd. Aanmelden voor het Grut Frysk
Boerinnenkoor kan nog steeds, voor info of aanmeldingen: boerinnenkoor@gruttepier.nl
Voor de belangstellende dames van Kimswerd e.o. die nieuwsgierig zijn geworden, kom gezellig langs!
Muurkaatstoernooi in Kimswerd
zondag 6 maart 2016 OPEN Jeugd (10 tot 14 jaar) + Senioren (vanaf 14 jaar)
- aanvang jeugd: 10.00 uur - 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

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).
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 € 10,00
Concert door Vrouwenkoor Frominae te Kimswerd.
Kimswerd. Op zondag 6 maart, ’s middags vanaf 15.30 uur verzorgt vrouwenkoor Frominae.
Frominae is een klein vrouwenkoor bestaande uit 12 zangeressen die houden van het zingen van meerstemmige klassieke
werken. Het koor bestaat nog maar ongeveer een jaar en heeft Franeker als thuisbasis. Er wordt op projectmatige wijze
toegewerkt naar een concert. Repetitiedagen vinden eens in de twee weken plaats. De leden van Frominae zijn ervaren
zangeressen die in de meeste gevallen ook in een ander koor zingen. Het koor staat onder leiding van de ervaren
dirigente Jannie de Groot, die naast koordirectie ook blokfluit en kerkmuziek aan het conservatorium studeerde.
Frominae heeft voor de maand maart een drietal concerten gepland. Na het concert te Kimswerd wordt nog gezongen te
Drachten en Amsterdam. Aan het concert te Kimswerd wordt meegewerkt door organist Christiaan de Vries. Deze in
Franeker geboren organist studeerde orgel bij Theo Jellema een het Noord Nederlands Conservatorium (thans Prins
Claus Conservatorium) te Groningen en aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben van Oosten. De Vries, die als
organist verbonden is aan de OudeLutherse Kerk te Amsterdam, concerteert in binnen- en buitenland. Naast het
verzorgen van de begeleiding van Frominae speelt de Vries ook enkele solo-werken op het zo fraai gerestaureerde
Hardorff-orgel (1857) van de Laurentiuskerk.
Programma: Frominae zingt speciaal voor vrouwenkoor gecomponeerde muziek van John Tavener, Gabriël Fauré, en
Giuseppe Tartini, meestal begeleid door het orgel. Chistiaan de Vries speelt als solo-stukken composities van Felix
Mendelssohn Bartholdy, Louis Vierne en Jean Langlais.
De entreeprijs bedraagt € 10 ( voor vrienden € 7,50). Kinderen € 2.50.
Reserveren kan via de website www.laurentiuskerkkimswerd.nl of telefonisch :0517642141.
Zondag 13 maart om 14.00 uur kaartmiddag voor het hele dorp.
U kunt klaverjassen, schutjassen en hartenjagen. Opgave bij: Cees Banning sms 0653145146 tel: 0517-641805
Toelichting op Mienskip nr.1, 2016: De twee verhaaltjes over “enthousiasme” en “filosofische levenshouding” zijn
geschreven door onze plaatsgenoot Bert Borkus.
DATA om rekening mee te houden

Datum

tiid

plaats

Wo 9 maart
Zo13 maart
Wo16 maart
Do 17 maart
Vrij18 maart

13.30
14.00
14.00
14.30
20.00

Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee
Piers stee

aktiviteit

Door/voor

kontakt

Volksdansen
kaartmiddag
iedereen
Cees Banning
sms 0653145146 tel: 0517-641805
moudekrupers
Pita Sluijter
0517 642383
55+ soos
Annie Bijlsma 0517 641532
Dorpsbelangen
jaarvergadering
Wo 23 maart 13.30 Piers Stee
Volksdansen
Wo30 maart 14.00 Piers Stee
moudekrupers
Pita Sluijter
0517 642383
Do 31 maart 14.30 Piers Stee
55+ soos
Annie Bijlsma 0517 641532
Zat 9 april
Oud papier
Zo 24 april
15.30 Piers Stee
Toneel Tryater
iedereen
Klaske Faber
0517- 641297 www.Tryater.nl
Piers’ Stee informatie en reserveringen 06-16002721 of verhuur@piersstee.nl Nieuws en berichten aanleveren voor
dinsdag 1 maart 21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op Harlingerweg 26A

Reiniging
Service
Niezink
06 - 57543319

