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uitgave 207
Datum
Wo 13 april
Do 14 april
Zo 15 april

tiid
14.00
14.30
20.00

wo 13 april– zo 1 mei 2016

plaats
Piers Stee
Piers Stee
Piers Stee

aktiviteit
moudekrupers
55+ soos
kaartavond

Door/voor

kontakt
0517 642383
0517 641532
iedereen
sms 0653145146 tel:
0517-641805
Di 19 april
8.30
Piers Stee
inloopmorgen
Peuterspeelzaal de
Moudekrûpers
Wo 20 april 18.00 Piers Stee
Doarpsmiel
iedereen
Catrien Bos/Tytsje Hibma
0517 414968/341859
Zat 23 april
Schoonmaakdag
PierePolle
Zo 24 april
15.30 Piers Stee
Toneel Tryater
iedereen
Klaske Faber
0517- 641297
www.Tryater.nl
Wo 27 april 14.00 Piers Stee
moudekrupers
Pita Sluijter
0517 642383
Do 28 april
14.30 Piers Stee
55+ soos
Annie Bijlsma
0517 641532
DE BIEB ZOEKT WEER BOEKEN. MELDEN OP: GERRITOTTEN43@GMAIL.COM
Pita Sluijter
Annie Bijlsma
Cees Banning

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!

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

Doarpsmiel – Samen eten op 20 april
Gezellig samen eten. Wie wil dat nou niet? Iedereen, jong en oud, is welkom op woensdag 20 april bij het Doarpsmiel in
Piers' Stee in Kimswert. Om 17.00 uur beginnen we met koken en om 18.00 uur gaan we eten.
Voor het kleine bedrag van 2.50 euro (kinderen tot 4 jaar gratis) krijgen jullie een eenvoudige, doch voedzame maaltijd,
inclusief een kopje koffie of thee. Meer koffie/thee of een drankje kunnen jullie voor eigen rekening krijgen aan de bar.
Wie mee wil eten kan zich vóór 17 april opgeven bij een van ons opgeven via de telefoon of email. Wil je / Wilt u mee
helpen met aardappels schillen of koken? Of hebt u vervoer nodig om in Piers' Stee te komen? Neem dan ook even
contact met ons op.
Catrien Bos 0517-414968 gbos_ha42@msn.com Tytsje Hibma 0517-341859 thibma@hetnet.nl

Tryater - It famke en de twiveler komt zo 24 april yn Kimswert
15.30 oere yn MFC Piers Stee
Eigenwize remake fan in Broadwayklassiker
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?
kaarten
www.Tryater.nl
of Klaske Faber tel. 0517- 641297
entree € 14,00
65 + en freonen € 12,50
CJP/CKV € 10,0

Oproep voor Kimswerd helpt.
Gezocht: 2 of 3 mensen die op een zaterdagochtend willen helpen tuintjes op te knappen.
Melden bij Rennie Niezink. Mail: rennieniezink@ziggo.nl

STICHTING LAURENTIUSKERK KIMSWERD
Hallo beste mensen,
Zoals jullie weten, starten we met een nieuw seizoen om de Laurentiuskerk weer open te stellen voor bezoekers. Vooraf
willen we het interieur van de kerk graag schoonmaken. We hebben als datum in de planning: zaterdag 23 april a.s.
De tijden zijn: `s ochtends van 9 uur tot 12 uur en ’s middags van 1 uur tot 4 uur.
U kunt zich voor de ochtend of middag opgeven maar u bent natuurlijk ook de hele dag welkom hoor!
In het verleden heeft een aantal mensen aangegeven, dat ze wel iets willen doen en we hebben de vorige jaren op deze
mensen ook een beroep mogen doen.
We zouden het fijn vinden als dat nu weer mag!
Alvast onze hartelijke dank hiervoor en tot ziens. De koffie en thee staan klaar op de “schoonmaakdag”.
U kunt zich opgeven bij Jan Baars. Tel: 0517- 641509. Mailadres: janbaars@kimswerd.com
Met vriendelijke groet van de onderhoudscommissie Rutmer Mekenkamp, Huib Rutten en Jan Baars

Peuterspeelzaal de Moudekrûpers zet de deuren open
op dinsdag 19 april van 8.30 tot 11.30 uur!!
Heeft u een kind van (bijna) 2 tot 4 jaar of woont u in (de buurt van) Kimswerd en bent u nieuwsgierig wat wij doen op
de peuterspeelzaal in Pier’s Stee? Dan bent u uitgenodigd om geheel vrijblijvend een keer langs te komen en de sfeer te
proeven.. We hebben een mooie locatie met eigen buitenspeelplaats, enthousiaste leidsters, leuke thema’s en
uitnodigende activiteiten.
De 5 enthousiaste peuters die nu de peuterspeelzaal bezoeken zijn op zoek naar nieuwe speelkameraadjes.
Dus wil uw peuter lekker spelen met dorpsgenootjes in een veilige en uitnodigende omgeving kom dan langs om een
kijkje te nemen.
Bij genoeg nieuwe aanmeldingen kan deze mooie voorziening in het dorp blijven bestaan. Anders zal ook deze net als de
school moeten sluiten wegens te weinig kinderen en dat zou toch heel jammer zijn.
Hopelijk zien wij jullie 19 april! Met vriendelijke groet, Juf Maya, Juf Mieke & de ouderraad

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 14 mei
Bloemenmarkt
PierePolle
Zat 28 mei
Oud papier
Piers’ Stee informatie en reserveringen 06-16002721 of verhuur@piersstee.nl Nieuws en berichten aanleveren voor
dinsdag 26 april 21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op Harlingerweg 26A

Reiniging
Service
Niezink
06 - 57543319

