KIMSWERD OP A4
uitgave 213

wo 13 juli– zo 31 juli 2016

Datum
tiid
plaats
aktiviteit
Door/voor
kontakt
Wo 27 juli
18.00 Piers Stee
Doarpsmiel
iedereen
Catrien/ Tytsje
0517-414968/341859
Wo 27 juli
20.00 Piers Stee
Voorverkoop PierFest
t/m 1 okt
Piers Stee
Expositie Grutte Pier iedereen
In veemanzaal
wapkimswerd@hotmail.com
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 3 aug. Arum (bij de snackbar) Wo 7 sept. Witmarsum
(Kaatsplein) ELKE AVOND AANVANG OM 19 UUR. DEELNAME GRATIS. MINIMUM LEEFTIJD 12 JAAR.

De Laurentiuskerk in Kimswerd. Bent u al eens binnen geweest in deze prachtige gerestaureerde kerk? Weet u dat er
onlangs een heel mooi en monumentaal boek uitgebracht is? De titel luidt: “Kerkinterieurs in Nederland”waar de 100 meest
opmerkelijke en mooiste kerkinterieurs van Nederland belicht worden. De Laurentiuskerk in Kimswerd is er één van!!! De honderden
foto’s in dit boek zijn gemaakt door de topfotograaf Arjan Bronkhorst uit Amsterdam. En alle kerken worden beschreven door een
team van deskundige medewerkers. Het boek is uitgegeven door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed en het museum
Catharijneconvent in Utrecht.
Ook is er op dit moment een expositie van beeldend kunstenaar Pinke Lena van der Veen te zien. Pinke Lena van der Veen is
woonachtig in Kimswerd. De expositie is te zien in het koor van de Laurentiuskerk. Er zijn zeer bijzondere beelden van keramiek te
zien, en ook een prachtig schilderij verbeeldend het Friese kustgebied en de Waddenzee. De natuur, de mens en wat deze losmaken,
vormen voor haar een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ze volgde diverse kunst opleidingen waaronder Kunstacademie Vredeman
de Vries en kunstacademie Minerva. Alle reden om eens deze prachtige kerk te bezoeken, en ook om deze expositie te komen
bekijken. De kerk is dagelijks geopend van 10 uur tot 17uur. Op de kerkepaddagen, (iedere zaterdag tot en met 10 september 2016)
zijn er ‘s middags vanaf 13.u.30 rondleiders aanwezig, om u van alles over deze prachtige kerk en haar geschiedenis en interieur te
vertellen. Tot en met 25 september is de expositie van Pinke Lena van der Veen te zien. Dus u bent allen van harte welkom!
Hallo alle Kimswerders en andere belangstellenden, De historische kaartetten van ons mooie Kimswerd zijn klaar en vanaf nu
te koop voor maar € 7,50. We zijn aan het uitzoeken hoe we dit het gemakkelijkst kunnen doen. Indien er iemand is die de hele dag
thuis is en de verkoop ter hand wil nemen dan graag. Het gaat om een spel waarmee je kunt kaarten en kwartetten in 1 Het is voorzien
van de prachtigste foto's van het oude historische Kimswerd en zijn bewoners. Daarbij is op iedere kaart een verhaaltje met uitleg over
de foto geschreven. De Archiefcommissie heeft hiermee een prachtig stukje werk afgeleverd!

Programma “PierFest” 2016
Donderdag 18 aug.
10.00 – 16.00 uur: Timmerdorp ‘Lyts KemmersWerth’
Vrijdag 19 aug.
10.00-16.00 uur: Lyts KemmersWerth, met tussendoor diverse sportactiviteiten, waaronder een heuse
stormbaan voor de kleine en grote durfals! › Mede mogelijk gemaakt door de gemeente SWF en hun sportcoaches.
12.00 uur: Opening PierFest, met oa. Foodtrucks, Markt, Kermis én CAKE van LENY!!!
13.00 uur: Kaarten met Cees Banning 16.00 uur: Zeskamp, in teamverband van 6 personen. Alle combinaties zijn mogelijk!
18.00 uur: BBQ 18.30 uur: Kinder Playbackshow Entree € 7,50 voorverkoop € 6,- in de voorverkoop: weekend deal vr&za €11,20.00 uur:
DAVID AND THE DUTCHMEN 22.30 uur:
Metallica-tributeband
Zaterdag 20 aug.
9.30 uur: Ledenkaatsen
10.00 uur: Opening PierFest, met oa. Foodtrucks, Markt en Kermis
10.30 uur: Lytse Pier & PierinnenFest
12.00 uur: Broodmaaltijd
13.30 uur: Foto speurtocht
14.00 uur: Kinder Speel, Spel & Knutselmiddag, mogelijk gemaakt door Speeltuinver. PierePolle
14.30 uur: Ringsteken
16.00 uur: DJ RuDyJay
17.00- 18.30 uur: draaiend rad
Entree € 7,50 voorverkoop € 6,- in de voorverkoop: weekend deal vr & za €11,18.30 uur: 2 bandjes *namen worden nog bekend gemaakt* 22:00 uur: The Bounty Hunters ft. Johannes Rypma
Zondag 21 aug. Entree GRATIS 11.30 uur: Opening PierFest, met oa. Foodtrucks, Markt, Kermis en Kinderbraderie
11.30 uur: Pony-ritjes over de ijsbaan (o.v.b.) 12.00 uur: KNKB Heren hoofdklasse kaatsen
15.00 uur: Clown Dotje
Na afloop van de KNKB Finale: Mud Run!!! Met diverse uitdagende onderdelen
Na afloop van de KNKB Finale: APRÉS SKI & SCHLAGER FEST by DJ RuDyJay
GRATIS!!!! GRATIS!!!! GRATIS!!!!! (zo, ik heb jullie aandacht!) Dit is belangrijk gratis nieuws! Bespaar jezelf centjes!
-27 juli 2016- hebben wij VOORVERKOOP in de bar van ons MFC Pier's Stee!!! van 20.00 uur - 22.00 uur
Overdag is onze tent gratis te betreden maar... Vrijdagavond rond 19.30 uur en zaterdagavond rond 19.00 uur kan je een bandje kopen
om de bands te bekijken!!! De bandjes zijn aan ons hokje bij de kassa €7,50 In onze VOORVERKOOP zijn ze maar €6,- per avond..
Mocht je het hele weekend willen genieten van ons feest hebben wij super goed nieuws!! ALLEEN IN DE VOORVERKOOP
hebben wij een weekend deal!!! 2 avonden voor maar €11,- Mocht je nou net niet kunnen woensdag 27 juli dan kan je
VÓÓR 27 juli ons altijd een berichtje sturen via Facebook of naar ons mailadres: kemmerswerth-events@hotmail.com
Aanmelden Timmerdorp Lyts Kemmerswerth
Op 18 & 19 augustus wordt er door Kemmmerswerth Events in samenwerking met gemeente Sûdwest Fryslân Timmerdorp

‘Lyts Kemmerswerth’ georganiseerd. Timmerdorp is een actieve week voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Een zwemdiploma is geen must! In deze week bouw je een oa. dorp van hutten samen met vriendjes en vriendinnetjes. De
kinderen gaan aan de slag met pallets, verf, hamers en spijkers. Al het gereedschap en timmermateriaal is aanwezig!
De inschrijving bedraagt per kind €15,-, dit is een door de gemeente vooraf bepaald bedrag voor alle timmerdorpen van hun
gemeente. Vrijwilligers gaan aan de slag in groepjes met maximaal 5 kinderen. De lunch wordt gesponsort door MFC Piers’ Stee en
uiteraard is er de gehele dag drinken aanwezig. Op vrijdagmiddag wordt er tussen het timmeren door een Sport & Spelmiddag
georganiseerd door de sportcoaches van gemeente Sûdwest Fryslân. Geef je kinderen nog snel op, want na 31 juli stopt de
inschrijving!! Aanmelden is verplicht!! Gezellig langskomen op 18 & 19 aug. en aanschuiven is niet mogelijk.
Mochten er veel aanmeldingen zijn, de jeugd van Kimswerd heeft net een stapje voor.Je kunt je kind(eren) opgeven via:
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_44153/product/aanmelden-timmerdorp-2016_1013.html
Zou je wel willen helpen, maar ben je ‘te’ oud of heb je geen kinderen in deze leeftijd, maar toch wel ontzettend handig met een
hamer?We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die de kinderen 1 of beide dagen willen begeleiden.
Aanmelden kan via kemmerswerth-events@hotmail.com of bij 1 van onze teamleden. Laatste dag aanmelden: 31 juli

Onder het zadel & aangespannen
Thema Tekenfilm/film

Aanvang: 14.00 uur
Start: 14.30 uur
Inschrijfgeld €3,-

Met prijs voor het mooiste geheel
Fotograaf Sjoerd Hofstra is ook aanwezig!

Opgave via www.startlijsten.nl
Prijs uitreiking ’s avonds in de tent met The Bounty Hunters: Johannes Rypma

Expositie Grutte Pier
In het kader van de activiteiten rondom Grutte Pier is er ook een expositie samengesteld over onze bekende dorpsgenoot. De
tentoonstelling belicht zijn leven, zijn strijd en zijn erfenis. De expositie is t/m 1 oktober gratis te bezoeken in de Veemanzaal van
MFC Piers’Stee, tijdens openingsuren van het MFC. Dat is de komende maanden tot aan de Merke onder andere maandags van 9.00
tot 12.00 uur en 19.30 tot 22.00 uur, donderdags van 19.30 tot 22.00 uur, vrijdags van 9.00 tot 12.00 uur en zaterdags van 17.00 tot
21.00 uur. Op alle genoemde tijden is tevens de bar open voor een kopje koffie of ander drankje. Kom ook even kijken!

Kimswerd zoekt een nieuwe merkecommissie! De huidige commissie “Kemmerswerth events” sluit dit jaar af met een
knaller van een PierFest-programma. Daarna geeft het voltallige bestuur de hamer graag door. Wie zin en tijd heeft om de merke van
volgend jaar te organiseren kan zich melden bij dorpsbelangen: dorpsbelangen@kimswerd.com of Peter Harders op 06-53650125.
DATA om rekening mee te houden
Datum
tiid
plaats
aktiviteit
Door/voor
kontakt
Zat 6 aug
11.00 Kaatsveld
KNKB Experimentpartij
Senioren
Do 18 aug 9.30
Timmerdorp
Vrij 19 aug 9.30
Timmerdorp
19-21aug
PierFest
Piers’ Stee informatie en reserveringen 06-16002721 of verhuur@piersstee.nl Nieuws en berichten aanleveren voor dinsdag
26 juli 21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op Harlingerweg 26A

Reiniging
Service
Niezink
06 - 57543319

