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uitgave   208                                    wo 27 april– zo  15  mei  2016 
Datum tiid plaats aktiviteit Door/voor kontakt 

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 

Vrij 29 april 19.30 Piers Stee zangworkshop  Uilkje Smidts 0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 

Vrij 13 mei  Piers Stee 'locatie theater' 

workshop 

Dirk 

Bruinsma. 

Uilkje Smidts 0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 

Zat  14 mei   Bloemenmarkt  PierePolle  

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! 

 

Slagwerkensemble 002Percussion in Laurentiuskerk te Kimswerd. 
Kimswerd. Op donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) speelt Slagwerkensemble 002Percussion uit Tilburg de voorstelling 

“Meet 002 – See, feel, hear , taste and more”, een bijzonder programma met boeiende fascinerende muziek voor 

marimba’s. Het concert begint om 15.30 uur. 

Het is al enkele jaren een traditie: een bijzonder concert op Hemelvaartsdag in de middeleeuwse Laurentiuskerk te 

Kimswerd. Meestal betreft het een concert met slagwerkers, vorig jaar speelde een instrumentale groep minimal-music 

van Riley ( “In C”). Dit maal dus weer muziek voor slagwerk, in het bijzonder voor marimba. De musici van 

002Percussion hebben elkaar gevonden in de kelders van het Fontys Conservatorium van Tilburg. Reggy van Bakel, 

Paul Gubbels, Jop Schellekens en Marcel van Wensen (allen op marimba) spelen een bijzonder en spannend programma 

waarin veel te zien is en pakkende melodieën gespeeld worden. 002Percussion won in Tilburg de Kamermuziekwedstrijd 

van het Conservatorium en is op Hemelvaartsdag ’s morgens te beluisteren tijdens een uitzending van Omrop Fryslân. 

Op YouTube www.002percussion.com zijn filmpjes te zien waarop men een idee krijgt van de perfectie van de musici 

en de fascinerende muziek die gespeeld wordt. 

De entree bedraagt € 12.50 ( voor vrienden van de Stichting Laurentiuskerk € 9) en kinderen t.m. 15 jaar hebben gratis 

entree (het concert is ook voor kinderen heel boeiend). 

Reserveringen : www.laurentiuskerkkimswerd.nl , via o.roelofsen@hetnet.nl of telefonisch : 0517-642483. 

Otto Roelofsen. 

 

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 

 

Straatkaatsen 2016 
 

Op 18, 19 en 20 mei houden we weer het jaarlijkse straatkaatstoernooi! 

Het begint iedere avond om 19.00 uur in de Sudterp en in de Simon Sipmastraat. 

Om mee te doen hoef je geen lid van de kaatsvereniging te zijn. 

 

De kinderen van 8 t/m 12 jaar kunnen zich opgeven bij Sjoerd Atze de Jong, telnr.06-38891886. Je kunt je opgeven 

voor1,2 of 3 dagen. 

Opgeven voor dinsdag 17 mei 17.00 uur en aangeven welke dagen je mee wilt doen. 

De inleg is € 3.00. 

 

De volwassenen vanaf 13 jaar kunnen zich opgeven bij 

Tiny Osinga telnr. 06-13368304. 

Dit ook voor dinsdag 17 mei 17.00 uur en dan ook aangeven welke dagen je mee wilt doen. 

De inleg is € 5.00. 

 

Deelname geschiedt op eigen risico! 
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Voetbal je een partijtje mee bij V.V Arum? Neem contact op met Gosse Wijbenga en vraag wanneer je vrijblijvend een 

training mee kan doen. 

Voor info: www.arum-friesland.nl/sport  of bel: Gosse Wijbenga, tel: 641249 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

UT GRUT FRYSK BOERINNEKOAR. Hierbij de data voor onze workshops die gereserveerd zijn in MFC Piers' Stee te 

Kimswerd.  

Voor alle workshops geldt:  Inloop vanaf 19.30 uur, 20.00 uur start, einde 22.00 uur. 

  

29 april zangworkshop, 13 mei o.l.v. Dirk Bruinsma. 'locatie theater' workshop. Deze zal buiten plaatvinden op het 

kaatsveld van Kimswerd naast het MFC / cafégedeelte ,27 mei medewerking van Heksenhamer. De mannen zullen 

aanschuiven en de muziek presenteren, 3, 10, 17, 24 juni zangworkshop, 1, 8 juli zangworkshop. 

- Zondag 19 juni Famyljedei Kimswert. Het Boerinnenkoor zal in de kerk zingen van 11.00 uur - 14.00 uur. Dit in 

combinatie met rondleidingen van het Laurentius kerk bestuur. Wil je graag meedoen maar nog niet opgegeven? Mag via 

de mail boerinnenkoor@gruttepier.nl of tijdens de workshops.  

Dames, maar ook dameskoren: schuif aan bij het Boerinnenkoor en beleef de voorstelling 'Grutte Pier Fan Kimswert'        

    (contact persoon Uilkje Smidts 0517-641281 / boerinnenkoor@gruttepier.nl)                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

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 

18,19,20 mei   straatkaatsen    

Vrij 27 mei 19.30 Piers Stee zangworkshop  Uilkje Smidts 0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 

Zat 28 mei   Oud papier    

Vrij 3 juni 19.30 Piers Stee zangworkshop  Uilkje Smidts 0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 

Vrij 10 juni 19.30 Piers Stee zangworkshop  Uilkje Smidts 0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 

Vrij 17 juni 19.30 Piers Stee zangworkshop  Uilkje Smidts 0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 

Zo 19 juni 11.00-

1400 

Laurentiuskerk Boerinnenkoor en 

rondleidingen kerk 

 Uilkje Smidts 0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 

Zo 19 juni   familyljedei    

Zo 19 juni   Reunie school    

Vrij 24 juni 19.30 Piers Stee zangworkshop  Uilkje 

Smidts 

0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 
Vrij 1 juli 19.30 Piers Stee zangworkshop  Uilkje Smidts 0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 

Vrij 8 juli 19.30 Piers Stee zangworkshop  Uilkje Smidts 0517-641281 / 

boerinnenkoor@gruttepier.nl 

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

dinsdag  10 mei  21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op  Harlingerweg 26A   

  

Reiniging 

Service 

Niezink 

06 - 57543319 
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