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Datum
Vrij 13 mei

tiid
19.30

wo 11 mei – zo 29 mei 2016

plaats
Piers Stee

Zat 14 mei
18,19,20 mei
Wo 25 mei
17.00
Vrij 27 mei
19.30

Piers Stee
Piers Stee

Zat 28 mei
Zat 28 mei

kaatsveld

10.00

aktiviteit
'locatie theater'
workshop
Bloemenmarkt
straatkaatsen
Doarpsmiel
Zangworkshop
mmv Heksenkamer
Oud papier
Federatie senioren

Door/voor
Dirk
Bruinsma.

Uilkje Smidts

kontakt
0517-641281 /
boerinnenkoor@gruttepier.nl

PierePolle
iedereen
Uilkje Smidts

0517-641281 /
boerinnenkoor@gruttepier.nl

De Helfrichs

SIMMERJUNKUIERKES 2016 www.simmerjunkuierkes.nl Wo 1 juni Zurich (op het Pollemapleintje) Wo 6 juli Pingjum
(mfc De Bân) Wo 3 aug. Arum (bij de snackbar) Wo 7 sept. Witmarsum (Kaatsplein) ELKE AVOND AANVANG OM 19 UUR.
DEELNAME GRATIS. MINIMUM LEEFTIJD 12 JAAR. HONDEN KUNNEN NIET MEE.
AANMELDEN VOORAF NIET
NODIG. IEDER WANDELT MEE VOOR EIGEN RISICO. NA AFLOOP MOGENLIJKHEID TOT EEN GEZELLIGE NAZIT.
Doarpsmiel – Samen eten op 25 mei
Op 20 april was het eerste Doarpsmiel. Met ruim vijftien mensen uit Kimswert en Arum hebben we gegeten in Piers' Stee. Het was
heel gezellig, eerst samen koken en daarna de ontmoeting rond de maaltijd. Voor herhaling vatbaar! Daarom hebben we besloten om
dit vaker te doen en wel iedere laatste woensdag van de maand. Het volgende Doarpsmiel is dus op woensdag 25 mei in Piers' Stee in
Kimswert. Om 17.00 uur beginnen we met koken en om 18.00 uur gaan we eten.
De kosten van de maaltijd (inclusief een kopje koffie/thee bij binnenkomst) zijn 3 euro per persoon (kinderen tot 4 jaar gratis). Meer
koffie/thee of een drankje kunnen jullie voor eigen rekening krijgen aan de bar.
Wil je/u mee eten? Wil je/u helpen koken? Heb je/u vervoer nodig? Geef het vóór 23 mei aan ons door.
Catrien Bos 0517-414968 gbos_ha42@msn.com
Tytsje Hibma 0517-341859 thibma@hetnet.nl
Grutte Pier Famyljedei
Op Vaderdag, zondag 19 juni 2016 van 11.00 tot 17.00 uur komen alle nazaten van Grutte Pier bijeen in Kimswerd voor de Grutte
Pier Famyljedei. Het wordt een feestelijke dag met een officiële ontvangst door Grutte Pier, de Grutte Pier Famyljefoto, en een
uitgebreid programma voor jong en oud! In de oude dorpskern kun je een reis door het verleden maken. Ontdek waar je voorouders
gewoond hebben, leer over de strijd van Grutte Pier en maak kennis met het Grut Frysk Boerinnenkoor, rondleiding door de
Laurentiuskerk, Friese sporten en gewoonten zoals kaatsten, klunen of groene kaasmaken. OBS de Marnewier zal de deuren openen.
De deuren openen zodat je nog even kan proeven over je periode op de lagere school. De Marnewier zal einde dit schooljaar de
deuren sluiten. En let op: in het mobiele onderzoekscentrum kunnen deze dag de laatste kwartierstaten worden ingeleverd, want
misschien bisto der ek ien fan…?
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. Opgave voor dinsdag 17
mei 17.00 uur en aangeven welke dagen je mee wilt doen. De inleg is € 3 De volwassenen vanaf 13 jaar kunnen zich opgeven bij Tiny
Osinga telnr. 06-13368304. Dit ook voordinsdag 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!
Op 30 mei vanaf 19.30 uur gaan we u laten zien wat u kunt doen om de (brand)veiligheidin en rondom het huis te vergroten. De
afgelopen jaren zijn er al meerdere brandjes in ons dorp geweest, het is nu mooi genoeg geweest.
We gaan laten zien wat er mis kan gaan, wat u moet doen en vooral niet moet doen. Voor de liefhebbers gaan we veilig met vuur
spelen en brandjes blussen oefenen. Op een flyer door het dorp gaan we de avond nog nader toelichten maar zet de datum vast in uw
agenda! Maandagavond 30 mei, zaal is open vanaf 19.00 uur in Piers’ Stee, tot dan!
Reünie openbaar onderwijs Kimswerd
Na het huidig schooljaar gaan de deuren van de school in Kimswerd voorgoed dicht. Maar......op zondag 19 juni is de school open
voor iedereen die nog even de schoolse sfeer willen proeven en kennis willen maken met de klasgenoten van toen en met de

leerkrachten. Zie facebookpagina ‘Reünie de Marnewier’. De deuren van de school zijn open van 12:00 tot 17:00 uur. De première
van de film die nu gemaakt wordt, is om 12:30 uur maar wordt de rest van de dag nog regelmatig vertoond. De befaamde rekenrol van
meester Bert Dijkstra is zichtbaar en we hopen op een heleboel oude klassenfoto's. Tot ziens op 19 juni.

Wie denkt er mee?
Als de theatervoorstellingen over Grutte Pier fan Kimswert begin oktober achter de rug zijn, gaat het nieuwe winterprogramma van
MFC Piers’Stee van start. Er staan nu al aardig wat activiteiten in de planning, maar daar kan nog wel wat bij. Om het programma zo
goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de Kimswerders, wordt er een brainstormavond georganiseerd. Wie heeft er zin
en tijd om op donderdagavond 2 juni in een kleine groep leuke activiteiten te bedenken voor het nieuwe winterseizoen? Het is de
bedoeling dat er komende winter voor elke leeftijdsgroep iets te doen is in Piers’Stee. Hierbij nodigen we alle Kimswerders uit om
met elkaar dit winterprogramma te bedenken.
Van 19.00 tot 20.00 uur willen we graag met de jeugd van 12 tot 18 jaar in overleg. Heb je ideeën voor activiteiten, wil je meepraten
of misschien zelf iets organiseren, alleen of met een groepje? Kom langs!
Van 20.00 tot 22.00 uur staan de activiteiten voor volwassenen centraal. Iedereen die hierover mee wil praten is van harte welkom.
Heb je ideeën maar kun je niet aanwezig zijn op 2 juni, dan kun je natuurlijk ook je suggesties doorgeven via de mail.Op de winterbrainstorm gaan we alle ideeën verzamelen, waarna het MFC-bestuur en de Werkgroep Activiteiten alles gaan uitwerken om er een
mooi winterprogramma van te maken. Kimswerders, laat jullie wensen weten! Aanmelden voor de winter-brainstorm via
wapkimswerd@hotmail.com of 0517-641681.
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. 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)
DATA om rekening mee te houden
Datum
tiid
plaats
Ma 30 mei 19.30 Piers Stee
Wo 1 juni 19.00 Zurich Pollemapleintje
Do 2 juni
19.00 Piers stee
Vrij 3 juni 19.30 Piers Stee
Zat 4 juni
Vrij 10 juni
Zat 11 juni
Vrij 17 juni
Vrij 17 juni
Zo 19 juni
Zat 19 juni

10.00
19.30
10.00
19.30
20.00
11.001400
11.00

kaatsveld
Piers Stee
Kaatsveld
Piers Stee
Kaatsveld
Laurentiuskerk
Gezamenlijke
ledenpartij Zurich

Zo 19 juni
Zo 19 juni
Vrij 24 juni 19.30
Vrij 24 juni 18.00
Zo 26 juni 11.00

Piers Stee
Kaatsveld
Kaatsveld

Vrij 1 juli
Zo 3 juli

Piers Stee
kaatsveld

19.30
11.00

aktiviteit
Brandveiligheid

Door/voor
Peter Harders
Willem de Haan

SIMMERJUNKUIERKES

Winter-brainstorm
zangworkshop

iedereen

KNKB Schooljongens
zangworkshop
KNKB Jongens
zangworkshop
Nachtkaatsen
Boerinnenkoor en
rondleidingen kerk
Pingjum, Witmarsum
Kimswerd
familyljedei
Reunie school
zangworkshop
Kind-ouderpartij
Buitengewone
ledenpartij met live
muziek
zangworkshop
KNKB Dames
hoofdklasse v.f.
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Uilkje Smidts

kontakt
06 53 65 01 25
www.simmerjunkuierkes.nl
wapkimswerd@hotmail.com
0517-641281 /
boerinnenkoor@gruttepier.nl

Uilkje Smidts

0517-641281 /

Uilkje Smidts

0517-641281 /

Uilkje Smidts

0517-641281 /
boerinnenkoor@gruttepier.nl

Uilkje Smidts

0517-641281 /

Uilkje Smidts

0517-641281 /

De Helfrichs
Senioren

In
Witmarsum

Alle
categorieën

8 partuur

Wo 6 juli
19.00 Pingjum mfc De Bân SIMMERJUNKUIERKES
Willem de Haan www.simmerjunkuierkes.nl
Vrij 8 juli 19.30 Piers Stee
zangworkshop
Uilkje Smidts
0517-641281 /
Zat 9 juli
10.00 Kaatsveld
Federatie Jeugd del
Piers’ Stee informatie en reserveringen 06-16002721 of verhuur@piersstee.nl Nieuws en berichten aanleveren voor dinsdag
24 mei 21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op Harlingerweg 26A

Reiniging
Service
Niezink
06 - 57543319

