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Datum tiid plaats aktiviteit Door/voor kontakt 

Wo 7 jan 14.00 Piers' Stee zangkoor Moudekrûpers   

Wo 7 jan 
19.30 Piers' Stee 

Repetitie De Brân Spelers en 

figuranten 

 gruttepier@peergroup.nl 

Do 8 jan 14.30 Piers' Stee 55+ soos  Annie Bijlsma  0517-641532 
Vrij 9 jan 

20.00 Piers' Stee 
Nieuwjaarsborrel De 

Brân 

iedereen  gruttepier@peergroup.nl 

Zat10 jan    Oud papier    

Do 15 jan 

20.00 Piers' Stee 

Workshop Wolvilten volwassenen Anke v/d Tol wapkimswerd@hotmail.com 
anke@kimswerd.com 

06-21941946 

BIBLIOTHEEK OPEN OP DINSDAG- EN DONDERDAGMORGEN VAN 09.00 TOT 12.00 UUR   

Gesloten van 20 december tot 5 januari  

Bont en lakens.  De Werkgroep Kostuums is druk bezig met het maken van de kleding voor het 

theaterspektakel Grutte Pier – De Brân. Veel inwoners van Kimswerd doen op 29 januari mee met deze 

happening, dus er moet nogal wat kleding gemaakt worden. Momenteel is onze voorraad lakens op en we zijn 

ook nog op zoek naar (nep)bont en schapenvachten. Heeft u misschien nog iets op zolder liggen? Oude witte 

lakens; jassen, mutsen, kragen of pantoffels met (nep)bont, oude stukken schapenvacht. Laat het ons even 

weten via wapkimswerd@hotmail.com en we komen het ophalen. Natuurlijk kunt u ook even gezellig 

langskomen om het te brengen. We zijn elke maandag van 19.30 tot 21.30 uur in het MFC om te knippen en te 

naaien. Daarnaast werken verschillende mensen ook thuis aan de kostuums. We zijn er erg druk mee, helpt u 

ons een handje? Alvast bedankt! 

 

31 december vanaf 11 uur oliebollen te koop in MFC “Piers Stee” 

31 december is de bar van Piers’Stee open voor een oudjaarsdrankje van 17.00 u tot ± 21.00 u 

1 januari nieuwjaarsborrel in Pier’s Stee. Ontvangst vanaf 16.30 u met koffie/thee  en gezellige 

voortzetting tot ± 22.00 u. 

 

Wil je het nieuwe jaar écht goed beginnen, maar is een nieuwjaarduik net wat te koud? Laat je dan door OKK 

onderdompelen in een warm bad van muzikale klanken!  Iedereen is van harte welkom bij het 

nieuwjaarsconcert van OKK Kimswerd op 1 januari 2015 in de Laurentiuskerk in Kimswerd.  

Aanvang van het concert om 16:30u, deuren open vanaf 16:00u  (Gratis toegang, collecte bij uitgang) 

 

GRUTTE PIER  - DE BRÂN  

Figuranten en spelers willen we graag uitnodigen voor een repetitie op woensdagavond 7 jan. 19.30 uur in het 

MFC Piers' Stee. Wil je alsnog graag aansluiten bij dit evenement dan kan je een mail sturen naar 

gruttepier@peergroup.nl Ook willen wij medewerkers en dorpsbewoners van Kimswerd uitnodigen voor een 

nieuwjaarsborrel  op GRUTTE PIER  - DE BRÂN in het MFC Piers' Stee op 9 jan. vanaf 20.00 uur. Dit 

moment wordt aangegrepen om elkaar te ontmoeten in het nieuwe jaar en het glas te heffen. Tevens wordt 

deze avond gebruikt om de voortgang van het project te communiceren. Er zal ruimte zijn voor vragen en/ of 

opmerkingen. Vriendelijke groet, PeerGrouP en team Grutte Pier. 

 

Arum GV SPARTA 

Gratis proefles STREETDANCE  of BODYFIT op woensdag 14 JANUARI 2015 in het gymnastieklokaal te 

Arum op woensdag middag vanaf 16.30-19.00 drie groepen streetdance voor de jeugd vanaf 5 t/m 15 

Aansluitend is er BODYFIT voor 16+ vanaf 19.00. Op de woensdag middag komt Joelle van Dijl 24 jaar, 

streetdance geven in Arum.  Ze heeft de sport opleiding gevolgd en haar diploma behaald. 

'S avonds vanaf 19.00 volgt er een les Bodyfit. 

Graag vooraf even aanmelden voor de proefles via gvsparta@live.nl zodat Joelle weet wie ze kan verwachten. 

 

Maak kennis met Wolvilten 

Vilten is een oeroude techniek. Door middel van wol, warm water, zeep en druk wordt losse wol een stevige 

lap vilt. Dit wordt gebruikt voor het maken van kleding, accessoires, decoratie- en gebruiksartikelen. Op 15 
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januari kun je zelf kennismaken met deze creatieve hobby. Mooie kleuren, fijne wol en gezellige mensen 

wachten op jou! Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen, geef je dan uiterlijk 10 januari op bij Anke van der 

Tol, anke@kimswerd.com of 06-21941946. Heb je vragen of ben je die avond verhinderd, dan hoor ik het 

graag! Tijd: 20:00-22.00 uur, kosten: € 10,- inclusief materiaal. Wollig warme groet van Anke. 

 

Jaarlijkse openbare vergadering van de Stichting MFCK zal worden gehouden op vrijdag 13 februari.  

 

Zondag 8 februari : Eerste concert in 2015 door “Scaramuccia”. 

Op zondag 8 februari, ’s middags vanaf 15.30 uur, vindt het eerste concert plaats in een reeks concerten die 

ook in 2015 weer in de Laurentiuskerk te Kimswerd wordt georganiseerd. Het concert wordt verzorgd door 

“Scaramuccia”, een jong Spaans/Italiaans barokgezelschap (viool, cello en barokgitaar). Het Trio musici 

vervangt de musici van het “Swynscop Trio” die vanwege een blessure van één van de musici niet kunnen 

spelen op 8 februari. 

Het programma dat Scaramuccia speelt kreeg als titel mee : “Irish Coffee”. Schotse en Ierse barokmuziek 

naast Italiaanse, stijlvol gespeeld door een gedreven Trio musici dat , na studie aan conservatoria in eigen land 

,verder in Nederland studeerde. De oude Ierse, Schotse en Italiaanse muziek zal ook prachtig klinken in de 

eveneens oude Laurentiuskerk van Kimswerd. 

Toegangskaarten : € 12,50 ( € 9 voor de Vrienden van de Laurentiuskerk). Kinderen betalen € 5 (kinderen van 

Vrienden slechts € 3). Reserveren van via de website van de kerk : www.laurentiuskerkkimswerd.nl , via 

o.roelofsen@hetnet.nl of (vanaf 20 januari) telefonisch via 0517642141 of 06-30873617. 

 

Er ging een gerucht door ons dorp dat de school zou gaan sluiten, na overleg met juf Klazien en de school 

directrice hebben we een klein stukje geschreven zodat het voor iedereen duidelijk is dat we echt nog niet dicht 

gaan en zelfs een nieuwe website hebben.  

De Marnewier, onze droomschool zo zalig en fijn, ja onze school is piekfijn. Er is een goede klassfeer, zo 

kunnen wij op elkaar vertrouwen keer op keer. 

Onze school heeft als taak: goede leeropbrengsten, tevreden ouders & kinderen en een veilig sociaal klimaat 

op school, zodat de leerlingen goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en uiteraard op een snel 

veranderende wereld. 

Onze lessen beginnen om 8.30 uur. Dat betekent dat ouders dan gedag gezegd hebben en het lokaal verlaten. 

Helaas is ons dorp niet kinderrijk meer, waardoor wij weinig leerlingen hebben. Maar dit doet niks af aan de 

uitstekende kwaliteit van onze school. 

Onze scholengemeenschap de Gearhing is nu druk bezig met het uitzoeken hoe wij onze school rendabel 

kunnen laten draaien, misschien zit er wel een samenwerking met de school in Arum in het verschiet. Maar tot 

nu toe nu gaat onze school nog niet sluiten! Neem een kijkje op onze nieuwe website www.obsmarnewier.nl 

DATA om rekening mee te houden                                                                  
Datum tiid plaats aktiviteit Door/voor kontakt 

Wo 21 jan 14.00 Piers' Stee zangkoor Moudekrûpers   

Do 22 jan 14.30 Piers' Stee 55+ soos  Annie Bijlsma  0517-641532 
Zat 24 jan 16.00 Piers' Stee Elpee matinee    

Zo 25 jan 14.00 Piers' Stee One Wall kaatsen    

Do 29 jan 
20.00 dorp 

Spektakel Grutte Pier PeerGroup Peter Harders 06- 53650125 

greatepierjaar@kimswerd.com 

Wo 4 febr 14.00 Piers' Stee zangkoor Moudekrûpers   

Do 5 febr 14.30 Piers’Stee Gezellige liedjes 55+soos Minke Adema Annie Bijlsma  0517-641532 
Zo 8 febr 15.30 Laurentiuskerk Concert Scaramuccia    

Vrij 13 febr 20.00 Piers’Stee Jaarvergadering MFC iedereen   

Wo 18 febr 14.00 Piers' Stee zangkoor Moudekrûpers   

Do 19 febr 14.30 Piers' Stee 55+ soos  Annie Bijlsma  0517-641532 

Piers’ Stee informatie en reserveringen  0623256783 of verhuur@piersstee.nl  Nieuws en berichten 
aanleveren voor dinsdag 13 januari  21.00 uur op a4@kimswerd.com, of in de bus op  Harlingerweg 26A   

 
Gelukkig Nieuwjaar 
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