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Datum
Vrij 10 juni
Zat 11 juni
Vrij 17 juni
Vrij 17 juni
Vrij 17 juni
Zo 19 juni
Zat 19 juni

Zo 19 juni
Zo 19 juni
Zo 19 juni
Vrij 24 juni
Vrij 24 juni
Zo 26 juni

tiid
19.30
10.00
19.30
20.00
20.00
11.001400
11.00

9.30

wo 8 juni– zo 3 juli 2016

plaats
Piers Stee
Kaatsveld
Piers Stee
Kaatsveld
Laurentiuskerk
Laurentiuskerk
Gezamenlijke
ledenpartij
Zurich
Laurentiuskerk

aktiviteit
zangworkshop
KNKB Jongens
zangworkshop
Nachtkaatsen
Carel Kraayenhof
Boerinnenkoor en
rondleidingen kerk
Pingjum, Witmarsum
Kimswerd

Door/voor
Uilkje Smidts

kontakt
0517-641281 /

Uilkje Smidts

0517-641281 /

De Helfrichs
Senioren
iedereen

Zie boven
Uilkje Smidts

0517-641281 /
boerinnenkoor@gruttepier.nl

In
Witmarsum

Grutte Pier Kerkdienst iedereen
Tytsje Hibma
0517 - 341859
familyljedei
Reunie school
19.30 Piers Stee
zangworkshop
Uilkje Smidts
0517-641281 /
18.00 Kaatsveld
Kind-ouderpartij
11.00 Kaatsveld
Buitengewone
Alle
ledenpartij met live
categorieën
muziek
Ma 27 juni
20.00 Piers Stee
Werkgroep kostuums PeerGrouP
wapkimswerd@hotmail.com
Wo 29 juni
18.00 Piers Stee
Doarpsmiel
iedereen
Catrien / Tytsje
0517 - 414968 / 341859
Vrij 1 juli
19.30 Piers Stee
zangworkshop
Uilkje Smidts
0517-641281 /
Zo 3 juli
11.00 kaatsveld
KNKB Dames
8 partuur
hoofdklasse v.f.
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.
SIMMERJUNKUIERKES 2016 www.simmerjunkuierkes.nl 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.

Vrijdag 17 juni : Concert in de kerk door Carel Kraayenhof.
Aan de start van een toch al heel bijzonder weekend ( vr. 17 juni – zo. 19 juni) staat een concert gepland door niemand minder dan
Carel Kraayenhof ondersteund door zijn Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal.
Op vrijdagavond 17 juni vanaf 20.00 uur brengen zij samen het programma “Hotel Victoria” , een programma vol
Argentijnse en zelf gecomponeerde tango-muziek. Carel Kraayenhof behoeft eigenlijk geen introductie: wie herinnert zich niet de
traan die kwam bij Koningin Maxima tijdens de huwelijksplechtigheid in de Nieuwe Kerk te Amsterdam toen Maxima trouwde met
Willem Alexander en Carel het “Adios Nonino” speelde , een compositie die ook voor het concert in de Laurentiuskerk te
Kimswerd op het programma staat. Carel (die de volgende avond een concert geeft op Vlieland) krijgt ondersteuning van de
fantastische virtuose Argentijnse pianist Juan Pablo Dobal die solo ook een eigen compositie zal spelen.
Toegangskaarten voor dit bijzondere concert kosten € 15. Vrienden van de Laurentiuskerk betalen € 12,50. Kinderen € 5.
Reserveren voor dit concert wordt dringend aanbevolen. Dat kan gemakkelijk via de site www.laurentiuskerkkimswerd.nl ,
via o.roelofsen@hetnet.nl of telefonisch : 0517642141 of 06-30873617. Wees er snel bij , we verwachten een uitverkochte kerk!
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…?
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.

Grutte Pier kerkdienst op de Famyljedei - zondag 19 juni
Aan het begin van de Famyljedei is er een speciale Grutte Pier kerkdienst, om 9.30 uur in de Laurentiustsjerke. Het thema is
'Vrijheid'. We verbinden het leven van Grutte Pier met het verhaal van Simson en de woorden van het evangelie. Ook zijn er brieven
van de mem van Grutte Pier, geschreven door het Grut Frysk Boerinnenkoor. Voorganger is ds. Tytsje Hibma en Menzo Rohn is de
organist/pianist. Iedereen is welkom. Voor wie met de auto komt, zijn er parkeerplaatsen buiten het dorp.
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)
Ter voorbereiding van voorstellingsreeks “Grutte Pier fan Kimswert” zijn de dames van het boerinnenkoor al bezig met het
ontwerpen en uitvoeren van de kostuums. Ook maken de dames in overleg met Marin, Myrthe (PeerGrouP) en Agnes de sieraden.
Alle hulp is welkom dus heb je belangstelling voor het maken van sieraden of kostuums, geef het door: boerinnenkoor@gruttepier.nl
Om alles te kunnen realiseren zijn wij nog op zoek naar de volgende materialen:
-Oude fietsbanden -Zwart kant -Ongebleekt katoen -Oude zwarte shirts -Zwarte handschoenen -Zwarte slofjes
-Dikkere zwarte stoffen -Witte oude lakens
Als je zin hebt om gezellig aan te schuiven of thuis op eigen invulling wat wil maken, geen probleem. Geef het door en je hoort van
ons! Voor vragen: Uilkje Smidts 0517-641281
Wie heeft zin?
In de nazomer van 2016 brengt locatietheatergezelschap PeerGrouP de grote openluchtvoorstelling Grutte Pier fan Kimswert. Van 23
augustus t/m 24 september is Kimswerd wederom het toneel van een theaterspektakel rondom onze dorpsgenoot, de legendarische
Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier. Net als vorig jaar bij De Brân zijn er veel kostuums nodig voor alle spelers. Daarom wordt er weer
gestart met een Werkgroep Kostuums. Hierbij een oproep aan iedereen die zin en tijd heeft om mee te helpen bij het maken van
de benodigde kleding. Het is de bedoeling dat er weer elke maandag een open naaiatelier komt in MFC Piers’ Stee. We beginnen op
maandag 27 juni om 20.00 uur met een vrijblijvende informatiebijeenkomst. Op deze avond komen Marin de Boer en Myrthe Eizenga
van de PeerGrouP vertellen over het voorbereidingswerk dat zij al hebben gedaan. Ze hebben foto’s en tekeningen van het
kostuumbeeld en ze laten proefversies zien van de kostuums, de patronen en het materiaal. In de weken daarna kan de werkgroep aan
de slag. Er kan thuis gewerkt worden en/of in het MFC. Op maandagavond is daar elke week naaiatelier waar iedereen naar behoefte
terecht kan voor het knippen en naaien en/of de uitwisseling van patronen, materiaal en gemaakte kleding. Je hoeft dus niet elke week
naar het MFC te komen, maar het kan wel. Vorige keer was het wekelijkse naaiatelier naast werkplek ook vooral erg gezellig. Wil je
meehelpen geef je dan op via wapkimswerd@hotmail.com. Enige ervaring in het maken van kleding is handig.
We gaan er gezamenlijk weer voor zorgen dat de spelers er straks piekfijn uitzien!
Doarpsmiel in Kimswert – 29 juni
Op 29 juni – de laatste woensdag van de maand – is iedereen weer welkom bij het Doarpsmiel 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 27 juni aan ons door.
Catrien Bos 0517-414968 gbos_ha42@msn.com

Tytsje Hibma 0517-341859 thibma@hetnet.nl

DATA om rekening mee te houden
Datum
tiid
plaats
aktiviteit
Door/voor
kontakt
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
Oud Papier
Zat 9 juli
10.00 Kaatsveld
Federatie Jeugd del
Wo 27 juli 18.00 Piers Stee
Doarpsmiel
iedereen
Catrien/ Tytsje
0517-414968/341859
Zat 6 aug
11.00 Kaatsveld
KNKB Experimentpartij
Senioren
Piers’ Stee informatie en reserveringen 06-16002721 of verhuur@piersstee.nl Nieuws en berichten aanleveren voor dinsdag
28 juni 21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op Harlingerweg 26A

Reiniging
Service
Niezink
06 - 57543319

