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Datum

tiid

t/m 1 okt
Wo 28 sept

plaats
Piers Stee
Piers Stee

wo 21 september – zo 9 oktober 2016

Door/voo
r
Expositie Grutte Pier iedereen In veemanzaal
DE
Willie Politiek
aktiviteit

MOUDEKRÛPERS

Do 6 okt

14.30

Piers Stee

55+ soos

Annie Bijlsma

kontakt
wapkimswerd@hotmail.com
0613348220
willypolitiek@outlook.com
Tel: 641532

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 lezers van de Mienskip, graag zouden wij weer het abonnementsgeld over 2016 willen ontvangen
op
NL 66 Rabo 0115 2163 40 t.n.v. de Mienskip.
namens de redactie b.v.d.
"GEZELLIGHEIDSKOOR DE MOUDEKRÛPERS"
Een koor, opgericht door Kimswerders, voor Kimswerders.
We beginnen weer met zingen op 14 september, kom gerust eens vrijblijvendmee zingen. Van Harte welkom.
Meer weten? Willie Politiek; tel. 0613348220 - willypolitiek@outlook.com
14 sept.
11 jan.
28 sept.
25 jan.
12 okt.
8 febr.
26 okt.
22 febr.
9 nov.
8 maart
23 nov.
22 maart
7 dec.
5 april
21 dec.
19 april
Data van de 55+ soos:
2016, 6 en 20 oktober 3 en 17 november 1 en 15 december 31 december oliebollen bakken in MFC.
2017: 5 en 19 januari 2 en 16 februari 2, 16 en 30 maart 13 april samen eten na de soos middag.
De soos middagen zijn van 14.30 tot 17.30 uur.
Vriendelijke groet, Annie Bijlsma, tel. 641532

Verkooptijden en plaatsen van het Historische Kaartetspel, á € 7,50 p/st., van Kimswerd;
Maandagmorgen en vrijdagmorgen in het MFC in de Bibliotheek bij Gerrit tussen 09.00 en 12.00 uur.
Dinsdagmorgen en donderdagmorgen bij Leen en Els op het Spaarlân 2 tussen 09.00 en 12.00 uur
s' Avonds en in het weekend, na bevestiging dat hij thuis is (641966), bij Peter aan de GRT PW 15.
Indien er nog meer mensen zijn die willen helpen met verkopen dat horen wij dat graag!
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.
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!

Help kinderen in Nepal na de aardbeving.
Wees welkom bij het Benefiet-concert op vrijdagavond 14 oktober.
Aanvang 19. 45 uur in de Lambertuskerk te Arum. Toegang € 5, - per persoon.
Al veel jaren ken ik de bekende fluitiste Gonny Roelofsen, zuster van Otto Roelofsen.
Zij weet dat wij in Nepal de aardbeving mee hebben gemaakt.
Onze stichting Studenten en Musahar Project Nepal (SMPN) voert actie voor slachtoffers in het moeilijk
bereikbare berggebied Gorkha van de Himalaya. Na het geven van royaal noodhulp in 10 dorpen, herbouwen
we daar nu 7 aardbevingsbestendige scholen. In deze dorpen wonen mensen van de laatste bevolkingsgroep, de
zgn. Musahar-mensen.
Onze stichting is de enige organisatie die in deze arme dorpen komt en daar hulp verleent, de grote organisaties
en de regering komen daar niet.
Ook de watertoevoer is verwoest. Daarom willen we dit bij de scholen gaan herstellen, zodat de kinderen en de
dorpsbewoners daar gebruik van kunnen maken. Voor de hygiëne en gezondheid is het belangrijk om ook de
toiletten bij de scholen te herbouwen.
In Nepal werken we nauw samen met de mensen die daar wonen.
Gonny Roelofsen heeft een benefiet concert voor Nepal aangeboden, samen met haar Fries Fluitorkest en
pianiste Marianne Goedendorp. Dankzij de kerkenraad is dit mogelijk.
- Zij verzorgen een bijzonder 'Fluitconcert'.
- Wij nemen u met unieke beelden en verhalen mee naar Nepal. Daar dromen kansarme jongeren en kinderen
van goede toekomstkansen.
Toen ik dominee in Arum en Kimswerd was werd de kerk een van de eerste sponsors van 2 arme studenten in
Nepal. Dit doen zij samen met veel kerken en mensen tot vandaag de dag.
- Er is een Nepalese miniveiling en Giftendoos
- En natuurlijk een stand van SMPN met informatie en leuke Nepalese producten
Namaste = groet in Nepal en betekent: ik groet het unieke/kostbare in jou.
Graag tot ziens op 14 oktober,
Bote en Corry Nicolay.
Zie site: www.studentenprojectnepal.nl
En Facebook : www.facebook.com/studentenprojectnepal
Hout tekoop uit het kimswerder bos ten bate van het project Kimswerderbos. Gezaagd op meter lengte €15,per m3
Kachelhoutlengte, niet gekloofd voor €20,- per m3 Contact opnemen met Huib Rutten tel: 642383
DATA om rekening mee te houden
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DE MOUDEKRÛPERS
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DE MOUDEKRÛPERS

kontakt
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willypolitiek@outlook.com
Tel: 641532
0613348220
willypolitiek@outlook.com

Di 11 okt
19.30 Piers Stee
Openbare dorpsbelangvergadering
iedereen
Piers’ Stee informatie en reserveringen 06-16002721 of verhuur@piersstee.nl Nieuws en berichten aanleveren voor dinsdag
4 oktober 21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op Harlingerweg 26A

Reiniging
Service
Niezink
06 - 57543319

