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De Mienskip ligt weer bij u thuis , de vierde van dit jaar en dus is 
het weer het traditionele merkenummer waarin al het nieuws en andere 
zaken rond de Kimswerder feestdagen zijn opgenomen. Dat betekent 
natuurlijk ook dat er deze keer geen ruimte is voor de vaste rubrieken 
in dit blad. In nummer vijf zal dit uiteraard  wel weer ingehaald wor-
den. Alleen die zaken die op dit moment van belang zijn en dingen die 
niet kunnen wachten tot het volgende numer worden nu meegenomen.  
Omdat de vakantie dit jaar vroeg viel zullen de meeste lezers op het  
moment dat deze Mienskip uitkomt  inmiddels de vakantie wel weer 
achter de rug hebben en dus ook wel aanwezig kunnen zijn op de mer-
ke, iets waar de feestcommissie natuurlijk van ganser harte op hoopt. 
Het ploegje mensen dat zich met een enorme inzet bezig houdt met de 
voorbereiding van de feestdagen verdient het natuurlijk, maar willen 
we de traditionele feestdagen in stand houden is vooral de belangstel-
ling vanuit de bevolking van Kimswerd van cruciaal belang.  Het is de 
laatste jaren steeds moeilijker  geworden om een programma in elkaar 
te draaien, dit vooral vanwege de sterke kostenstijgingen , dus zullen 
we gewoon moeten accepteren dat de opzet van het feest eenvoudiger 
wordt.  Maar daarom hoeft het  nog niet te betekenen dat het minder 
gezellig  gaat worden; een stukje inzet en belangstelling kunnen ertoe 
bijdragen  dat onze merke nog heel wat jaren een vaste zomertraditie 
in Kimswerd kan blijven. Daarom  alvast namens de redactie van de 
Mienskip  een fijn dorpsfeest met hopelijk prachtig weer toegewenst 
zodat er in De Mienskip van oktober  nog  veel te lezen zal zijn over een 
geslaagd dorpsfeest.
      Tenslotte is dan nu nog even het woord aan onze keiharde feestneus 
en zeer geroemde dorpsheld Grutte Pier die met zijn (half-) wijze uit-
spraken deze Om’e Toer zal gaan afsluiten:

Al  vele jaren heb ik het een eer gevonden 
dat mijn naam aan Kimswerd’s dorpsfeest is verbonden.
Op mijn sokkel heb ik dan wel een zeer verstild bestaan;



toch hoop ik dat dit naam- en dorpsfeest nog heel lang blijft bestaan.
Daarom wil ook ik eenieder een leuke merke toewensen
En laat je door de economie niet kisten beste mensen!

De voorkant, lieve kinderen, zal jullie niet ontgaan zijn. Het is dit 
merkenummer een kleurplaat. Wij van de feestcommissie vinden 
het leuk als jullie deze gaan inkleuren en tijdens de merke bij 
ons inleveren. De mooiste kleurplaat krijgt van ons dan een leuk 
prijsje. Doe je best.

Moudekrûper.
Ka, ka, ka, sei de ka
en hy liet in USB-stick falle



De feestcommissie heeft dit jaar extra hard gewerkt om het dorps-
feest  een positieve injectie te geven. Hoewel de feesten van de afgelopen jaren 
best gezellig waren, liepen de bezoekersaantallen toch steevast terug. Om deze 
tendens te keren, hebben we dit jaar erg veel reclame gemaakt door op verschil-
lende parkeerterreinen flyers tussen de ruitwissers te doen en doelgericht posters 
op evenementen, zoals de PC in Franeker, op te hangen. Zelf de radioreclame 
ontbreekt niet want we zijn tijdens de PC geïnterviewd door Radio Eenhoorn en 
via Radio Waddenzee klinkt regelmatig een reclameboodschap door de ether. De 
band die we dit jaar voor de zaterdag hebben ingehuurd, speelt Nederlandstalige 
muziek en begint zich steeds meer op de nationale hitparades te manifesteren. We 
hopen dan ook een “boppeslach”  te slaan met deze band. Uitgangspunt voor de 
feestcommissie is steeds geweest om een hele brede merke te organiseren, waar-
mee  we zoveel mogelijk mensen een plezier doen. Zo hebben we dit jaar een 
heuse schaakpartij georganiseerd met Cees Banning, maar ook een tennistoernooi 
voor Wii-liefhebbers . Het kaarten, bingo en diverse verlotingen ontbreken ook nu 
weer niet. Zeer dankbaar zijn we voor alle giften van onze dorpsgenoten en spon-
sors, want zonder deze hulp is het organiseren van een feest van deze omvang niet 
mogelijk.
Op vrijdagavond, tijdens de barbecue, speelt ons eigen OKK  de sterren van de 
hemel. Het is de bedoeling dat we allemaal fijn gaan dansen op de dansvloer. Ze 
hebben daar heel hard voor geoefend en we hopen dat het een enorme hit wordt 
voor jong en oud. Natuurlijk mag u ook komen als u niet aan de barbecue mee-
doet. We hopen van wel want er wordt dit jaar bijzonder uitgepakt. Er zijn lekkere 
hapjes te krijgen. Na het dansen en barbecueën is het tijd voor de volksspelen. Dit 
jaar op de avond omdat er dan voor iedereen gelegenheid is om mee te doen. 
Vanaf 22.00 uur is het de beurt aan Jan Andries die met zijn onnavolgbare DJ 
moves ons tot in de kleine uurtjes gaat vermaken.  Op zondag is het de beurt aan 
de kaatsvereniging om u te vermaken met de jaarlijkse 
Jan Timmerpartij. We hopen van harte dat u allemaal komt en wensen u een hele 
fijne merke toe. 
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Straatkaatsen in Kimswerd groot succes!

In de week van 22 juni t/m 26 juni is er in Kimswerd weer fanatiek 
gekaatst op de straat. De deelname is de afgelopen jaren nog niet zo groot 
geweest en daar was de organisatie dan ook zeer over te spreken. Dit jaar 
waren er zelfs sponsors bereidt zich te verbinden met dit fantastische 
evenement. Piet Karsten sponsorde de verf, Loonbedrijf D. Osinga 
sponsorde de ballen en daarnaast sponsorde de Frites Express de prijzen 
voor de jeugd.

Er werd gekaatst met vier lijsten, wat betekende dat iedereen elke avond 
een andere partuur had. De eerste avond, die werd geopend door de jeugd 
om half zeven, was meteen al een succes. Alle partijen eindigden of 5-5- of 
5-4 wat meteen al veel spanning opleverde. Dit was niet veel anders bij de 
volwassenen waar ook elke avond spannend gekaatst werd. Toch waren er 
ook enkele dikke uitslagen bij, zoals 5-0 of 5-1 maar dit waren slechts een 
paar partijen. 

Op de vrijdagavond, de laatste avond, werden de prijzen uitgereikt. De 
slechtste partij telde niet mee zodat mensen die maar drie avonden mee 
konden doen ook nog kans maakten op een prijs. Bij de jeugd leverde dat 
de volgende winnaars op:

Jeugd     Volwassenen
1. Michiel van der Veen  1. Harry Wiersma
2. Sander Wiersma   2. Jan Vonk
3. Bas van der Veen   3. Anneke Westra
4. Lisanne Mulder   4. Michiel de Boer



Hieronder foto’s van de trotse prijswinnaars!
v.l.n.r Sander Wiersma, 
Bas van der Veen, 
Lisanne Mulder en Michiel van der Veen.

Harry Wiersma, apetrots met zijn krans en zijn barbequepakket! 



In de Mienskip nr. 2 werd het probleem van de verstopte vuilwaterpomp in 
de Súdterp aangehaald. Op één of andere wijze heeft dat verhaal geholpen. 
De pomp is daarna maar enkele keren verstopt geraakt door vuile doeken 
en andere rare vieze lappen. De directie en het personeel van AQUARIO is 
gelukkig grotendeels verlost van een ergerlijk probleem en Kimswerd van 
zijn slecht imago. Toch slaat de pomp soms nog vast. Nu leeft algemeen 
de gedachte dat “niet-lezers” van De Mienskip uit de nieuwe buurt, de 
schuldigen zijn.
Hopelijk komen die na dit verhaal ook tot inkeer en spoelen geen lappen en 
vreemde doeken door   de WC!

Het bushokje op Tolhek is nadien ook niet weer in elkaar geslagen. 

Wel is er een ander probleem opgedoken in ons dorp. In de nacht van 
19/20 juni om 0.23 uur vielen er twee pistoolschoten in de Nieuwbouw. 
Volgens ingewijden waren de schoten afkomstig van een Browning 525. 
In de Sjoerd van Stratenstraat gingen er op dat moment zelfs buitenlampen 
spontaan branden. Gelukkig heeft niemand bloedsporen en hulzen 
gevonden. Wie lost dit raadsel op? 

Reinder.

Moudekrûper.
Kado: in pony foar de feestkommisje.



In memoriam 
Jan van Wier.

Op 8 juni 2009 overleed Jan van Wier, 75 jaar 
oud. Als je dat bericht onder ogen krijgt schrik 
je.
Oudere dorpsgenoten kenden Jan uit zijn 
jeugdjaren, maar de laatste jaren hebben veel 
dorpsgenoten Jan ook leren kennen. 
Een paar jaar geleden kreeg ik een telefoontje 
van Jan, waarin hij meedeelde dat hij iets aan het dorp wilde schenken. In 
het verleden had hij een prachtige jeugd doorgebracht in ons dorp en daar 
wilde hij iets voor terugdoen.    

Wat had Jan met Kimswerd?
Jan zijn moeder kwam uit Kimswerd en zijn vader uit Arum. Na hun 
trouwen gingen ze wonen in Franeker waar zijn vader bij de waterleiding 
een mooie baan kreeg. Hij hield  toezicht op de ondergrondse leidingen en 
daar was geregeld iets mee. Als er een lek was moest hij er voor zorgen dat 
het gerepareerd werd. Ook kwam hij geregeld in ons dorp om de leiding 
door te spoelen, wat iedere keer een sensatie was voor kinderen. Op vaste 
plaatsen in het dorp werd een en brandslang aan de ondergrondse leiding 
gekoppeld en dan ging de kraan open. Met geweld spoot het water dan over 
de straat naar het kanaal of een riool. D e zuiverheid van het leidingwater 
werd gecontroleerd door een leeg kopje voor de straal te houden. Bleek 
het water schoon genoeg te zijn dan ging hij naar het volgende punt in het 
dorp.
Later verhuisde de familie naar Lemmer.
In de oorlogsjaren kwam Jan vaak met één van zijn broers logeren bij 
tante Aafke, een zuster van zijn moeder. Jan was even oud als ik en ik 
leerde hem zodoende al jong kennen, want hij speelde enthousiast met de 
Kimswerder jeugd mee.
Tante Aafke woonde aan de Duivengracht in het huis waar nu Hitsje 
Houtman woont. Ze had daar een kruidenierswinkeltje. In ons dorp waren 
in die tijd veel winkels. O.a. twee grote kruideniers De Sperwer en De 
VIVO en dan nog Van de Weide aan de Streek, tante Aafke en Jan van 



Wier. Deze laatste Jan van Wier, geen directe familie van de Jan van wier 
waar we hjet hier over hebben, was een zeer klein mannetje en had een 
bochel. Zijn handelswaar bracht hij rond met hondenkar. Zijn grote en 
sterke hond heette Hekkie en die kon hij niet altijd de baas. De hond had 
soms nukken en dan werd Jan behoorlijk kwaad.
De hond liep onder de te kar en moest de kar voorttrekken. Jan liep 
er achter als stuurman. Toen hij ook nog een nieuwe  kar kreeg op 
luchtbanden, ging het soms helemaal mis. Het beest rende dan als een 
bezetene, zodat het kleine mannetje meer door de lucht zweefde dan dat hij 
liep. Hij had dan de grootste moeite om het geheel in het gareel te houden. 
Tijdens zo’n dolle rit vertikte de hond het plotsklaps en stopte pardoes. Jan 
had dat niet in de gaten schoot onder kar en lag naast zijn hond. Toen sprak 
hij de profetische woorden: ”As hûnen de baas wurde, komt it net klear 
mei ús lân.``. 
Na deze zijsprong gaan we weer verder met het echte verhaal. Jan zijn 
tante werd altijd Aafke van Fokeltje genoemd, zo heette haar moeder en 
haar achternaam was van de Weide.
Jan kwam in het laatst van de oorlog zelfs helemaal in Kimswerd wonen. 
Zijn tante verzorgde hem als haar eigen kind. Jan groeide hier dan ook op 
en niemand wist niet beter dat Jan een echte Kimswerder was. Hij ging hier 
naar school en deed mee aan alle zaken waar de jeugd van toen zich mee 
bezig hield.
Jan kon zeer goed schaatsen en tijdens wedstrijden won hij geregeld een 
prijs. In de Mienskip schreef hij daar een paar keer over.
Kaatsen kon hij ook zeer goed en hij won menig prijsje.
Zelf kan ik mij nog heel goed de merkeledenkaatspartij herinneren in 1950. 
Jan, Doeke van Straten en ik waren bij elkaar geloot. In die tijd een partuur 
van middelmatige kwaliteit, want in ons dorp woonden ontzettend veel 
prima ledenkaatsers en niemand zag in ons een prijswinnend drietal.
Al vrij vroeg moesten wij los want er waren meer dan 40 parturen. De 
eerste partij was “dreech” net als de tegenstanders. Maar wij wonnen de 
partij. De tweede partij ging net zo. Alle 5 partijen  wonnen we van een 
partuur dat heimelijk aan de eerste prijs zat te denken.
We kaatsten alle drie die dag als jonge leeuwen, wonnen alle partijen en 
kwamen in de finale. In korte tijd stonden we 1 om 4 en 6-2 voor met voor 
ons een grote kaats. De 5 eersten lagen voor her grijpen, maar toen ging het 
totaal mis. De opslagbal kwam netjes achterin, maar de perkspeler raakte 
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hem behoorlijk. Helaas voor hem was de bal ver kwaad. Het leek er op dat 
het bijna uit was. Toch liep het anders. In die tijd kaatsten we nog zonder 
palen op de achterkwaadlijn en daardoor hadden we noch een vreemde 
spelregel. Als een uitgeslagen bal verder viel dan de achterkwaadlijn, wat 
vaak moeilijk was om het te constateren, dan werd hij als een bovenslag 
aangemerkt en gingen de twee punten naar het partuur in het perk. De bal 
viel bijna in het kanaal en toen begon het “gebongel.” Was hij boven of 
niet? Niemand had het echt waargenomen. Volgens ons was hij lang niet 
boven, de tegenpartij die het helemaal niet gezien had  schreeuwde dat het 
royaal boven was.
Iedereen begon zich er mee te bemoeien en het duurde lange tijd voor er 
uiteindelijk een beslissing viel. Het werd een nieuwe slag. Het geruzie 
bleek voor ons desastreus, we kregen daarna geen enkele punt meer en 
verloren de laatste partij.   

In het begin van mijn verhaal deelde ik mee dat Jan iets terug wilde 
doen voor Kimswerd. Omdat hij aan zijn jeugd en aann tante Aafke  de 
allerbeste herinneringen had. Zijn idee was om een bank van hardhout te 
schenken aan Dorpsbelang. De bank kreeg de naam Aafke van Vokeltje 
van der Weide en kwam te staan op de Duivengracht. Verder schonk hij 
de IJsclub een vors bedrag waar het jubileumboek mede van betaald kon 
worden. Dorpsbelang kreeg ook een gift en daar is het oorlogsmonument 
van opgeknapt. Ook kregen OKK en de kaatsverening een mooi bedrag. 
Jan en zijn vriendin Gerrie waren de laatste jaren zeer geziene gasten op de 
merkepartij.
Het hele dorp was dankbaar voor Jan zijn gulle gaven. Alle 
dorpsverenigingen hebben het de laatste jaren zeer moeilijk als het om de 
financiën gaat en als er dan zo´n gulle oud dorpsgenoot opstaat is dat “in 
stik bûter yn de brij.”
Helaas kunnen we de komende merke Jan  niet meer welkom heten! 

Reinder.



Op zaterdag 4 juli was het zover: het Jeugdhonk Kimswerd werd op feestelijke 
wijze in gebruik genomen. In de laatste weken voor de opening moest er nog 
hard gewerkt worden om alles op tijd klaar te krijgen. Met name de realisering 
van een ventilatiesysteem was nog een harde dobber. Zonder een dergelijk 
systeem kon het honk niet open in verband met de veiligheidsvoorschriften. 
Dankzij de inzet van twee bestuursleden van het MFC en enkele jongeren 
werd ook deze klus geklaard. Er werd een openingsprogramma samengesteld 
en alle Kimswerders kregen een uitnodiging. Het honk was er klaar voor!
Op 4 juli arriveerde rond 14.00 uur de burgemeester van onze gemeente, 
de heer Piersma. Een groep belangstellenden stond al voor de deur van het 
honk te wachten. De burgemeester verrichtte de officiële opening met het 
doormidden knippen van een heel dik touw. Iedereen ging naar binnen waar 
de heer Piersma een kort openingswoordje hield. Hierin vroeg hij onder 
meer om het honk ook vooral aantrekkelijk te houden voor meisjes. In de 
meeste jeugdhonken wordt er namelijk minder rekening met hen gehouden, 
waardoor het merendeel van de bezoekers uit jongens bestaat en dat is niet 
de bedoeling. Na het openingswoordje scheurde de burgemeester een stuk 
papier open en onthulde daarmee de naam van het honk. In grote letters stond 
daar: P3, oftewel Piers Party Place. Deze naam viel bij de burgemeester wel 
in de smaak, want hij zag er een deel van zijn eigen naam Piersma in. Na het 
officiële gedeelte ging de bar open en kon iedereen even rustig rondkijken. 
De inrichting was nog niet helemaal compleet, want er komt nog audio-
visuele apparatuur. Maar verder zag het honk er prachtig uit. Buiten op het 
kaatsveld was een playground ingericht. Daar stond een tafelvoetbalspel van 
11 bij 7 meter, waarbij de deelnemers zelf de voetbalpoppetjes zijn. Ook kon 
iedereen meedoen met coits, een Engels spel met zware metalen ringen. De 
burgemeester genoot zichtbaar toen het hem lukte om bij het laatstgenoemde 
spel een bekende dorpsgenote te verslaan. Aan het einde van de middag kon 
iedereen deelnemen aan een mini-bbq. De hamburgers en worstjes smaakten 
heerlijk in het zonnetje achter het honk, waar je een prachtig uitzicht hebt 
over de velden. Ondertussen kwamen de DJ’s met aanhang hun apparatuur 



binnensjouwen en opstellen. DJ Snarf en Ed Kroket draaiden vanaf 21.00 
uur een spetterende danceparty. Het honk zat lekker vol terwijl de meeste 
bezoekers ook regelmatig even buiten vertoefden. De playground werd 
namelijk pas tegen 23.00 uur opgeruimd. Naast de jongeren kwamen ook 
verschillende ouders en andere belangstellenden even een kijkje nemen. Om 
kwart voor een was al het bier uitverkocht; goeie timing want de bar ging 
om 01.00 uur sluiten. Daarna kon iedereen nog even bijkomen en om 02.00 
uur sloot het honk de deuren. Het openingsfeest was gezellig, goed bezocht 
en bijzonder geslaagd!
Hoe gaat het nu verder in het honk? Het doel van P3 is het bieden van een 
ontmoetingsplek aan de jongeren van Kimswerd. Het gebouw is eigendom 
van het MFC, maar het honk valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van Dorpsbelangen Kimswerd. Het is nu nog een commissie in oprichting. De 
leden van Dorpsbelangen moeten op de volgende ledenvergadering beslissen 
of dit een permanente commissie kan worden. P3 is alleen toegankelijk 
voor jongeren uit Kimswerd van 12 t/m 21 jaar. Introducees uit andere 
plaatsen zijn welkom, maar die moeten wel binnen de leeftijdsgroep vallen. 
Zij worden alleen toegelaten als ze begeleid worden door een Kimswerder 
jongere. Uiteraard wordt er onder de 16 jaar geen alcohol geschonken en 
zijn drugs niet toegestaan.
Wat zijn de plannen voor de komende tijd? P3 is in de zomervakantie elke 
zaterdag open van 20.00 tot 02.00 uur; de bar sluit altijd om 01.00 uur. Na de 
vakantie worden de openingstijden uitgebreid met woensdag van 20.00 tot 
22.00 uur en vrijdag van 20.00 tot 02.00 uur. Er is een bestuur bestaande uit 
vijf jongeren en twee ouders. Er is ook al een bargroep samengesteld maar 
daar kunnen nog wel enkele jongeren bij, vooral van 18 t/m 21 jaar. Interesse? 
Kom langs op zaterdagavond! Verder is er een activiteitengroep die na de 
vakantie begint met het bedenken en organiseren van allerlei activiteiten 
zoals bijvoorbeeld film, feestjes of thema-avonden. De bedoeling is dat er 
steeds wat leuks te beleven valt in P3. Dat moet natuurlijk ook wel als het 
Piers Party Place is. Alle jongeren van Kimswerd zijn welkom om eens langs 
te komen of zelf actief te worden. P3, the place to be!

Het bestuur







DAG VAN DE OUDEREN WÛNSERADIEL

Op 1 oktober wordt de jaarlijkse Dag van de Oudere gevierd 
op twee locaties in Wûnseradiel: in Aylva State (Witmarsum) 
en Avondrust (Makkum).
Er wordt een gezellige middag georganiseerd in samenwerking 
met de ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO. 
In Witmarsum zullen de dames Koornstra & Leijendekker 
anekdotes en muziek ten gehore brengen en in Makkum 
verzorgen Aan Westra & Klaske Kingma- Noordenbos 
gedichten, verhalen en muziek. Tussendoor is er tijd om 
gezellig koffie te drinken en voor een hapje en een drankje.

Opgeven kan tot 25 september bij de receptie van Avondrust 
tel.nr. 0515 231655 en Aylva State tel.nr. 0517 531456. De 
toegang is gratis en de middag duurt van 14:00 tot 16:30 
uur. Ook als u geen lid bent van een ouderenbond bent u van 
harte welkom!



Om hûs en hear yn Milford

Hoera er worden fietsen gestolen in New Hampshire; dat bewijst dat 
fietsen iets waard zijn. Toen ik in 1966 mijn praktijk opende,was fietsen 
iets dat kinderen deden, een fiets was een kinderspeeltje. De mensen 
waren verbaasd toen ze mij op een heuse fiets zagen rijden, vooral als 
ik huisbezoek maakte op de fiets. Nu zie je meer en meer, vooral jonge 
mensen op een fiets. De verbolgen eigenaar plaatst een groot bord in 
zijn tuin, waarop hij had 
geschreven:  “aan diegene 
die de fiets stal: ik zal je 
vinden, rotzak. Breng de 
fiets de fiets terug, het 
was mijn vaders fiets. 
Wij speuren naar je. 
Doe was juist is: breng 
hem terug”. Ik vond uit 
dat landelijk 300.000 
fietsen worden gestolen, 
Vrijwel geen enkele wordt 
teruggevonden. 
Het is zondag 28 juni als ik 
dit artikel schrijf. Het weer 
is druilerig. De hele maand 
is het weer depressief 
geweest, bewolkt, koud, 
regenachtig, donder 
en bliksem. Tot nu toe hebben we in juni 175 mm regen gehad. Geen 
verbetering in zicht op de korte termijn En op de lange termijn? Een 
grapjas zei eens: Op de lange termijn zijn we allemaal dood. 
De mensen hier zijn nogal geneigd om artsen aan te klagen als er iets mis 
gaat. De uitkeringen aan de klagers zijn vaak aanzienlijk, de advocaat 
krijgt een derde van de uitkering voor zijn werk. Een en ander maakt een 



aanklacht aantrekkelijk. De artsen verzekerden zich, maar de premies 
waren zeer hoog. Toen zijn wij 25 jaar geleden bij elkaar gestapt. We 
vroegen de staat om onze eigen verzekeringsmaatschappij op te mogen 
richten en toen gingen we onze eigen boontjes doppen. Omdat de 
uitkeringen in de miljoenen kunnen lopen moet je wel genoeg geld in 
de kas hebben, en dat hebben we. Nu zijn de tijden slecht voor iedereen 
en ook de staat heeft moeite om aan haar verplichtingen te voldoen. Dus 
zeiden ze tegen ons: Jullie verzekeringsmaatschappij werkt onder ons 
toezicht, jullie kasgeld is meer dan je nodig hebt en wij willen een deel van 
dat geld. Wij zeggen: wij hebben dat geld opgebracht, het is ons geld en 
als er te veel in de kas zit, willen wij het terug en dus zijn de wederzijdse 
advocaten aan het bekvechten (wordt vervolgd)
Vorige zomer aten herten de groeten in onze tuin op. Dat was nog nooit 
gebeurd in de 40 jaar  dat we hier gewoond hebben en we waren er dus niet 
op voorbereid. Dit voorjaar hebben we er iets aan gedaan. Ze zeggen dat 
herten 2 ½ meter hoog kunnen springen en we hebben dus 3 meter hoge 
palen rond de tuin opgericht en daar een soort van net aan opgehangen en 
we hopen dat de herten dat te hoog vinden. 
Een interessante statistiek: in Amerika werken meer mensen in de 
windenergie dan in de kolenindustrie. 
Ooit stond er in Milford een verffabriek. De eigenaar smeed al zijn afval in 
een grote put en die troep verspreide zich in de grond. Er zit veel vergif in 
en uiteindelijk lekte het in de rivier die door het stadje stroomt. Nou heeft 
men besloten om het hele gebied op te graven en met vrachtauto’s naar 
een plaats te brengen voor definitieve behandeling. Er is zo veel dat het 4 
maanden zal duren voor alles gedaan is. Kosten: twintig miljoen dollar, per 
voorlopige schatting. 
De Euro is $ 1,35
Een redelijke goede computer kost $ 1000,--
Combinatie koelkast/vrieskast: $ 500,-- tot $ 8000,-- jawel
Elektrisch kookfornuis: $ 500,-- tot $ 3000,--
Vaat was machine $ 400,-- tot  1600,--



Alles draait 
om mensen,
thuis!
Of u nu jong bent of oud, ziek of gezond: als u wat hulp nodig heeft in
uw eigen omgeving, staat Thuiszorg Zuidwest Friesland voor u klaar.
Wij bieden een grote diversiteit aan producten en diensten. Bij u thuis,
op het moment dat u het nodig heeft. Dat doen we al jarenlang.
We bieden persoonlijke zorg en professionele hulp, afgestemd op úw
wensen en behoeften. Zeven dagen per week, 24 uur per dag.
Betrokken en betrouwbaar. En van goede kwaliteit.
Thuiszorg Zuidwest Friesland is onlangs tot één van de vijf beste
thuiszorgorganisaties in Nederland uitgeroepen.

Meer informatie? Bel 0900-0607 
(lokaal tarief)  

Of kijk op onze website: www.thuiszorgzwf.nl





.

Soms krijg je bij toeval een boek in handen, waar veel gegevens van 
dorpsgenoten in staan. Deze keer het prachtige boek van Eibert J. C. 
Tigchelaar, genaamd de Tigchelaars van Kimswerd. Een familienaam die 
voor en vlak na de oorlog door een dertigtal dorpsgenoten werd gedragen. 
De meesten waren gardeniers. Helaas woont er nu nog maar één Tigchelaar 
in ons dorp. In dit boek staan interessante familiezaken. 

De stamvader van dit oude geslacht was Johannes Hanzes. Hij  trouwde op 
26 augustus 1782 met Trijntje Everts, die een zoon was Rinse Johannes. 
De laatste twee namen komen daarna vele malen voor bij hun nazaten. Ze 
kregen vier zonen Hans, Evert, Auke en Rinse en twee dochters Jetske en 
Johanna.
Hans en Evert moesten in 1811 in ons gemeentehuis te Bolsward 
verschijnen om daar loten of je in dienst moest of vrij was van die plicht. 
Trok je een laag nummer, dan werd je gedwongen om voor Napoleon te 
gaan vechten. Evert en Hans waren de pineut. Rijken die een laag nummer 
trokken gingen vaak een vervanger zoeken. Tegen betaling van een fors 
bedrag moest de vervanger, remplaçant genaamd, als soldaat mee met 
Napoleon naar Rusland. We weten allen hoe die tocht is afgelopen. In het 
begin was alles hosanna, maar de terugtocht was een hels en chaotisch 
gebeuren.

Toen het leger Moskou had veroverd ging iedereen feestvieren en doordat 
de bevolking grotendeels was gevlucht, ging men winkels leegroven. 
Wagens vol hoefijzers, bestemd voor de paarden voor de terugtocht, 
werden leeggegooid en volgeladen met bont en ander dure zaken. Doordat 
het mooie herfstweer lang aanhield, nam Napoleon de beslissing voor de 
terugtocht veel te laat. Was de heenreis perfect georganiseerd, de terugtocht 
werd een chaotisch drama.
De kleding van de gewone soldaten was niet berekend op lage 
temperaturen en velen stierven van de kou. De speciale hoefijzers met 



proppen, die paarden onder de hoeven moesten krijgen, wanneer de 
wegen glad werden, lagen in Moskou. Vele dieren braken hun benen op 
de spiegelgladde wegen. Als vervanging ging men onder de hoeven delen 
van dure bontjassen binden! Verder reden er in de stoet veel te veel mensen 
mee, die niets in het leger te zoeken hadden. Officiersvrouwen en dames 
van plezier, waren Napoleon op zijn tocht naar Rusland met koetsen 
gevolgd. Die groep zorgde er tijdens de terugtocht wel voor, dat ze in de 
voorste gelederen van vluchtelingen reden. Wel zorgden deze verwende 
gasten voor veel oponthoud.
Voor het voetvolk, de soldaten, werd het een moordende reis. We weten 
allen nog de verhalen van meester Douma, die boeiend over Napoleon zijn 
terugtocht kon vertellen.  
De Kozakken, waren met hun snelle paarden op de koude sneeuwvlakten 
oppermachtig en zaaiden dood en verderf. Het leger raakte in totale 
verwarring. Toen de brug, die over de woest stromende rivier de Berezina 
lag, de massaal overtrekkende soldaten en karren niet kon dragen en het 
begaf verdwenen honderden in de golven en was de paniek kompleet. 
Daarna moesten Hollandse genietroepen, wadend in de rivier, waarin 
grote ijsschotsen dreven een provisorische brug bouwen. Van die drie 
Hollandse regimenten (600 man) overleefden maar 6 soldaten de terugtocht 
naar Nederland. Toen die brug klaar was, drong de grote massa angstige 
soldaten naar dat punt. Daar lag hun redding. Velen werden door chaos 
en de massaliteit de rivier ingedreven. Degene die wel de overkant 
bereikte was vaak helemaal doorweekt. Kon je niet op tijd droge kleren 
bemachtigen dan werd je bij een temperatuur van min 30 graden Celcius 
binnen de kortste tijd een ijspop. Napoleon zijn machtig Grande Armee 
vond hier zijn Waterloo. Duizenden soldaten vonden de dood in het koude 
kolkende water en de sneeuwstorm. Ze bevroren in het ijs van de rivier. 
Volgens overleveringen kwamen het volgend voorjaar, toen de dooi inviel, 
gieren uit Afrika op de lijkenlucht af! 
Bij die ramp is Hans Tigchelaar in november 1812 omgekomen. Evert 
keerde na een barre voettocht, als één van de zeer weinigen, eindelijk weer 
terug in Kimswerd. 
 
In 1811 moest iedereen een achternaam hebben. De moeder van Evert 
gaf hem op als Evert Johannes Tigchelaar. Evert  was immers op dat 



moment soldaat in het leger van Napoleon. Zijn vader Johannes had op een 
tichelwerk, steen- en dakpannenfabriek, gewerkt, vandaar die toepasselijke 
mooie achternaam. Zelfs een deftige naam met gch.

Evert ging na zijn terugkeer werken als eerste knecht op de Laurenspleats. 
Die boerderij was toen in eigendom bij de N.H. kerk. De boer was Pieter 
Ulbes Rijpma en de boerin Trijntje Hayes Bangma. Pieter Rijpma overleed 
op 14 mei 1823. Trijntje ging in eerste instantie met haar twee kinderen, 
Aafke en Ulbe verder boeren. Haar zoon Ulbe werd later in Friesland een 
belangrijk persoon. In Pingjum, waar hij boer werd, staat op het kerkhof 
nog een prachtige grote herdenkingszuil.
 
Drie jaar na de dood van haar man, trouwde Trijntje op 24-6-1826 met 
de de 7 jaar jongere meesterknecht Evert Tigchelaar en die werd ook de 
pachter van de Tsjerkepleats.
Ze kregen helaas geen kinderen
Van Aafke weten we dat ze trouwde met de Kimswerder dokter Gerardus 
Murray Bakker, een kleinzoon van de bekende Kimswerder dominee 
Simon Bakker. Deze dokter woonde in het huis, waar nu Meindert en Anny 
wonen.
Hij had soms problemen met zijn patiënten. In het Provinciaal Archief 
bevinden zich twee brieven waarin financiële zaken staan vermeld. Hij 
heeft o.a. een verschil van uitleg over zijn vergoeding van zieken met 
de doopsgezinde gemeente van Pingjum. Hij had een afspraak met deze 
gemeente gemaakt over de jaarlijkse kosten van patiënten, die onderhouden 
werden door de diaconie. Later ging hij hier niet mee akkoord. Onder een 
brief van de Doopsgezinde gemeente van Pingjum staat de handtekening 
van de overgrootvader van Rients Gratama. Hij ondertekende met twee 
kruisjes. Hij kon namelijk niet schrijven. Of hij lezen kon staat niet 
vermeld. De schoolmeester had de brief geschreven met als vermelding dat 
de kruisjes het handmerk van Gratama waren.

Met zijn familie ging dokter Murray Bakker ook niet zo goed om. Na de 
dood van zijn moeder Aafke naderde hij de hele erfenis! In een brief van de 
familie Tigchelaar wordt deze dokter vergeleken met de vrek Scrooge van 
Charles Dickens.   



Of het wel een goede dokter was betwijfel ik ook. Er overleden drie 
kinderen van hem.
Het einde van deze dokter is altijd wat schimmig en mysterieus gebleven. 
Toen hij na een bezoek van een patiënt niet thuis kwam, vonden ze hem 
dood in zijn koets, die op wonderbaarlijke wijze op de kop in de sloot lag, 
tussen Harlingen en Kimswerd. Was het een ongeluk of was het moord? 
De waarheid is nimmer aan het licht gekomen. Ook vreemd is dat al zijn 
familieleden naast elkaar op ons kerkhof zijn begraven, maar van Dokter 
Gerardus Murray Bakker ontbreekt elk spoor! Wel werd er bij het huis van 
Murray gedeelten van een skelet gevonden.

Naast Murray zijn vrouw ligt Evert Tigchelaar. Op een mooie oude 
grafsteen is de tekst bijna onleesbaar, maar als versiering is er een propeller 
in uitgebeiteld. Soms ga ik met mensen even bij die steen kijken en vertel 
dan het verhaal van Evert en dat hij met Napoleon naar Rusland was 
geweest en dat die propeller laat zien dat hij later piloot werd. Meestal 
reageert niemand op die mededeling, niet beseffende dat er in 1860 
nog geen vliegtuigen waren. De geschiedenis is bij de meesten niet een 
onderwerp waar men veel van weet!
Waarom die propeller? Evert had in zijn boerderij een grote watermolen 
staan en hij was een bekwaam molenaar geweest. Op zijn grafsteen 
heeft hij dat willen vermelden met mooie gestileerde molenwieken net 
propellers. Als beroep stond in oude papieren achter zijn naam boer en 
molenaar.
 
Had Evert Johannes Tigchelaar geen nazaten, zijn broers  Auke en Rinse 
wel degelijk.
Een dochter van Auke is met Oepke Bonnema naar Amerika vertrokken. 
Haar man Douwe Sipkes Graafsma was de bediende van Oepke.

Van Rinse Johannes Tigchelaar is het trieste verhaal bekend dat hij begraven 
ligt naast zes kinderen. De meesten werden levenloos geboren.

In een vorige Mienskip stond een verhaal over de aardappelkoopman Harm 
de Vries. Op de boerderij Poptha Zathe werkten bijna alle Tigchelaars.  
Harm de Vries had 12 werkpaarden wat wel aangeeft, dat er veel werk 



verricht moest worden. Voor die families moet het plotseling overlijden en 
de verkoop van alle bezittingen van De Vries een ramp zijn geweest. 

In Kimswerd woonden op een gegeven moment vier Eiberts Tigchelaar. Om 
ze uit elkaar te houden hadden ze elk een bijnaam. Swarte Eibert, wite Eibert, 
skiere Eibert en Eibert kits. De eersten kregen hun naam naar hun haarkleur 
de laatste gebruikte altijd de uitdrukking, wanneer ze naar zijn gezondheid 
vroegen. Alles is kits!  
Skiere Eibert, zoon van Johannes Tigchelaar, is na de oorlog naar Canada 
geëmigreerd. Een paar jaar geleden kwam een zoon van hem naar Kimswerd. 
Hij had al drie uur in het dorp rond gezworven en niemand kon hem iets over 
zijn familie vertellen. Toevallig stuurde men hem naar mij.
Zijn naam was John Tigchelaar en hij was hoofd van de brandweer van 
Columbia in Canada. Hij bezat een eigen vliegtuig en was gespecialiseerd 
in bosbrandbestrijding. Zijn wijze van bosbrandbestrijding had de aandacht 
getrokken van de Zwitserse brandweer en zodoende werd John uitgenodigd 
om een demonstratie te geven in dat land.
Toen die klus geklaard was, besloot hij naar Kimswerd te reizen en te gaan 
kijken waar zijn ouders hadden gewoond. 
We hebben het huis van zijn grootouders en ouders bekeken en vele grafstenen. 
De kerk was voor hem iets zeer bijzonders. Ik vertelde hem dat zijn vader 
nimmer in deze kerk was geweest, hoewel hij vlak voor de kerk woonde. De 
Tigchelaars waren in de negentiende eeuw gereformeerd geworden en dan 
kwam je niet meer in de Kimswerder kerk.
Deze John Tigchelaar vertelde mij dat zijn vader een gerenommeerd “potato-
inspector”, aardappelselecteur was in Columbia. In het verleden waren alle 
Tigchelaars uit Kimswerd bekwame “ierdappelsuverders”. 
 
Toch nog een lang verhaal van een gewone plattelandsjongen die als één 
van de zeer weinigen de tocht met Napoleon naar  Moskou visa-versa heeft 
overleeft! 



Bijpassend een merkefoto die een beeltenis laat zien van omstreeks 1935, 
met de obers Lukkes en Huizinga van Arum in de bediening en aan de tafel 

gezeten de heren Jan Braaksma en Sipke Dijkstra.
Zij zijn omringd en worden geflankeerd door de lieftallige dames van toen, 
gehuld in merkefeesttooi. Let ook even op de hoedenparade, welke als 
modeverschijnsel vast nog wel de hoedjesweelde van het koninklijk huis 
kon overtreffen. 
Opmerkelijk op de foto is de grote afwezigheid der mannen. De heren 
weken vooral in “merketijden” even uit naar Herberg de Greate Pier, waar 
onder het genot van een bearenburchje de kansen op winst in de komende 
merkekaatsledenpartij werd besproken. Zo na het tweede of derde slokje 
werd de tijd vergeten, werden de spierballen al opgerold en moest het 
kaatsbestuur er aan te pas komen om de heren op te trommelen om in de 
“kriten” van de “âlde Finne” op tijd aan de slag te gaan.



Bijbehorend, afgestemd en ter opluistering van de merke, nog even 
een muzikale foto van het oude OKK, dat ook in de jonge jaren van 
zijn bestaan al kleur en fleur bracht in het jaarlijkse Kimswerder 
merkegebeuren.
Overigens: vanuit “de oude doos” voor de merke van 2009 graag een met 
zon overgoten feestgebeuren toegewenst en tevens om bij het zien van de 
oude merkefoto’s met een beetje heimwee te kunnen zeggen: “Mooi nou!”
                                                                                                                     
Hille.



Uitnodiging bunt en blau

Bunt en blau, open podium.

Op zaterdag 26 september a.s. is er open podium in het Huis voor 
Amateurkunst: Bunt en Blau.
Alle (amateur) theatermakers, dansers en muzikanten, zowel individueel 
als in verenigingsverband worden van harte uitgenodigd om een presentatie 
te geven in één van de studio’s van het Huis voor Amateurkunst. Een 
mooie kans om je nieuwe programma uit te proberen en aan andere 
muzikanten, dansers en theatermakers te laten zien.Van 20.00 tot 23 uur 
zijn er continu voorstellingen.
Aanmelden:
- Vóór 11 september a.s. mail naar : m.gerlsma@keunstwurk.nl
- Geef een korte omschrijving van de presentatie
- Presentatie duren maximaal 15 minuten
- Houd er rekening mee dat er weinig tijd is tussen verschillende 
presentaties
- Rekwisieten en decor snel opbouwen en meteen weer meenemen
- Deelname en toegang gratis, geen onkostenvergoeding 
- Wie het eerst komt…….

Faciliteiten 
- Standaard professionele licht- en geluidsinstallatie in theaterstudio
- cd-speler in de dansstudio

Bunt en Blau is de slotavond van de Blauwe Wike:

Di. 22 september 20.00 uur dans: introductie Liwwadder Shuffle
Wo. 23 september 20.00 uur  koren: workshop “presentatie o.l.v. 
Wouter Daane
Do. 24 september 15.00 uur  workshop financiering in de creatieve 



sector
   20.00 uur  jongeren Kunstbende
Vr. 25 september 20.00 uur  toneel: masterclass van Thijs Feenstra
Za. 26 september 20.00 uur  open podium : BUNT EN BLAU 

Nadere informatie: Metsje Gerlsma tel. 058-2343434 /m.gerlsma@
keunstwurk.nl/www.huisvooramateurkunst.nl
 

 



(13 oktober yn Kimswert).
Al jierren, tusken de simmer- en de hjerstfakânsje, organisearret de Stichting It 
Fryske Boek in Sutelaksje foar de promoasje fan de Fryske literatuer. Yn 2009 sil 
dizze hûs oan hûsaksje, op de fertroude wize mei Boekebussen en kroaden, foar 
it lêst wêze. Mar tusken 4 septimber en 17 oktober binne noch ien kear rûnom 
frijwilligers yn de provinsje te sjen mei kroadenfol boeken. De Sutelaksje hat 
der jierrenlang ta bydroegen om de minsken op ‘e hichte te bringen fan wat der 
allegear te krijen is: romans en ferhalen, dichtwurk, berneboeken, nijsgjirrich 
wurk oer de Fryske skiednis, in grut ferskaat oan bygelyks provinsjale kuier- en 
fytsboekjes, ynformaasje oer (Fryske) sporten, flora en fauna, it ekonomyske, 
kulturele en agraryske libben, ensfh. En dat sil yn 2009 net oars wêze. 

De nijste boeken lizze yn ‘e kroade en de wat âldere steane yn de boekebus dy’t 
ek meirydt nei it sutelplak. Is it boek dat jo sykje dêr ek net, dan wurdt it foar jo 
besteld by de útjouwer.
Ek diskear sille der wer sa’n 1700 frijwilligers yn ’t spier wêze om it oanbod 
oan Fryske boeken en cd’s by de minsken thús te krijen. Dat binne njonken de 
sutelers ek sjauffeurs, kassiers en meiwurkers fan It Fryske Boek.
Wolle jo meidwaan oan de Sutelaksje yn jo wenplak? Graach! 
Jou jo, leafst sa gau mooglik, op by de kontaktpersoan: Rennie Niezink, tel. 
641937
Dan kinne jo meihelpe om de aksje by jim ta in sukses te meitsjen.
Fan ’t jier wurdt der op 13 oktober , fan 17.00 tot 19.30 oere  sutele yn Kimswerd
As jo meidogge, krije jo de moaie nije Fryske skriuwerskalinder 2009 kado.

Foarôfgeand oan de Sutelaksje wurde Boekejûnen organiseare. De Boekejûnen 
wurde presintearre troch Aly van der Mark. Fan de kontaktpersoan krije jo 
berjocht wannear ’t by jim yn ‘e buert sa’n jûn holden wurdt en fansels binne jo, 
mar ek oare belangstellenden, dan fan herte wolkom. Boppedat is alle kearen in 
skriuwer, dy’t krekt in nij boek skreaun hat, oanwêzich. Yn in fraachpetear freget 
de presintator de skriuwer it himd fan ’t liif. Fansels ha wy foar de ôfwikseling ek 
muzyk regele. De ferneamde trûbadoer Gurbe Douwstra en sjongeres Gerbrich 
van Dekken sille harren bêst om der in fleurige jûn fan te meitsjen.



Jongema Bestratingtotaal
Edisonstraat 15 - 8861 NA Harlingen

0517-391600

Industrieterrein Oostpoort

maandag t/m vrijdag geopend

SIERBESTRATING
NATUURSTEEN

MUURELEMENTEN
SPLIT
GRIND



Het is weer zomer, tijd om heerlijk buiten te sporten! Hieronder weer een 
puzzel met allerlei sporten! Stuur je oplossing ook deze keer weer op na:
Michiel_106@hotmail.com en maak opnieuw kans op een leuke verras-
sing!

De oplossing van de puzzel in de vorige mienskip was: Kiekendief.
Er waren slechts 2 inzendingen, ik hoop deze keer toch echt meer te mogen 
begroeten. 
Omdat er slechts 2 inzendingen waren, Douwe en Uilkje, die gezamenlijk 
de puzzel na een flinke borrel hebben opgelost, en Janny Sjollema zullen 
beide beloond worden met een leuke verrassing!

Deze puzzel is extra pittig, omdat de woorden niet alleen schuin staan, 
maar ook staan sommige woorden ‘het hoekje om’.



BADMINTON – BALLET – BILJART – BOWLING – DAMMEN 
– DARTS – FITNESS – GEWICHTHEFFEN – HARDLOPEN 
– JUDO – KAATSEN – KARATE – KICKBOKSEN – KITESUR-
FEN – KORFBAL – LINEDANCE – MOTORCROSS – PAAR-
DENSPORT – PUZZELEN – ROEIEN – RUGBY – SCHAATSEN 
– SCHAKEN – SCHERMEN – SCHOONSPRINGEN – SKATE-
BOARDEN – SKIËN – SQUASH – TAFELTENNIS – TRIATLON 
– VOETBAL – WATERPOLO – WIELRENNEN



Beheer voorwerpen
Vanaf 1 maart heeft de gemeente het beheer van gevonden voorwerpen en de registratie 
van verloren voorwerpen overgenomen van de politie. De verantwoordelijkheden van 
de gemeente voor gevonden en verloren voorwerpen zijn vastgelegd in het Burgerlijk 
Wetboek.
Melding 
Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo snel mogelijk melding te doen van de 
vondst. Hiervoor kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie in het gemeentehuis, 
Arumerweg 53 te Witmarsum.
Ook als u een voorwerp verloren bent, kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie.

Ook kunt u binnenkort digitaal melding maken via de website van de gemeente 
Wûnseradiel. De gemeente plaatst gevonden voorwerpen dan ook op de landelijke website 
www.verlorenofgevonden.nl. U kunt dit nu ook rechtstreeks doen op deze website.
Zo kan iedereen ook zelf kijken of het verloren voorwerp is gevonden.
http://www.verlorenofgevonden.nl/
Bewaren
U kunt een gevonden voorwerp zelf bewaren of bij de gemeente brengen. 
Identiteitsbewijzen en militaire zaken moeten altijd bij de gemeente worden afgegeven. 
Bewaart u het voorwerp zelf, dan bent u verplicht dit te onderhouden zodat de    
staat van het voorwerp niet verslechtert. 
Diefstal en verlies identiteitsbewijzen
Vermoedt u dat uw eigendom gestolen is? Dan kunt u natuurlijk wel terecht bij de politie. 
Diefstal blijft een politiezaak! U kunt aangifte doen op het politiebureau, of via de website 
van de politie www.politie.nl/aangifte 
 Ook als u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument verloren bent, 
moet u aangifte doen van vermissing bij de politie. De politie maakt een proces-verbaal 
op van uw aangifte. U kunt op vertoon van het proces-verbaal van de politie een nieuw 
identiteitsbewijs bij de gemeente aanvragen.
 Als uw verloren voorwerp gevonden is
Als een voorwerp met veel overeenkomsten wordt gevonden, nodigt de gemeente u uit om 
het gevonden voorwerp te komen bekijken. 



Op de navolgende pagina’s vindt u het programma voor de merke.
Alle onderdelen hebben dit jaar hun eigen pagina gekregen omdat wij, als 
feestcommissie, ieder onderdeel van de merke extra onder de aandacht wil-
len brengen.

Drukfouten en programmawijzigingen voorbehouden.

Moudekrûper.
As hûnen oan ’e rikke iel sitte,
kin it mâl gean.





B



14 augustus 11.00 uur
Inleg 2 euro



14 augustus
 
14.00 - 16.00 uur

5 kaarten  3 euro
12 kaarten 5 euro



TAARTENBAKWEDSTRIJD

Ook dit jaar organiseert de feestcommissie weer een taartenbakwedstrijd. 
Uw inzending wordt gewaardeerd door onze dorpsgenoten. Uw stukje taart krijgt 

een cijfer en aan het einde van de rit worden alle punten bij elkaar opgeteld. Het is de 
bedoeling dat u de taart van een ander uitdeelt in kleine stukjes,  

tijdens of aan het einde van de barbecue, vergezeld van een brie�e waarop
 een cijfer kan worden ingevuld. De proever moet zijn naam invullen 

op het brie�e en dat inleveren of in de ton gooien.In de loop van de avond wordt er een
 gelukkige uit de ton getrokken en die krijgt een leuk prijsje.

De winnaar van de taartenbakwedstrijd wordt overladen met complimenten 
en krijgt een mooie prijs.

14 augustus vanaf 18.00 uur
Uw taart hoeft niet worden ingeleverd.

SIMULTAANSCHAKEN
MET...

CEES BANNING

INSCHRIJVEN 14 AUGUSTUS OP HET FORMULIER BIJ DE BAR
MAXIMAAL 20 PERSONEN, DUS WEES ER SNEL BIJ

AANVANG: 14 AUGUSTUS OM 15.30 UUR
PLAATS:  ERGENS BINNEN OF BUITEN



TAARTENBAKWEDSTRIJD

Ook dit jaar organiseert de feestcommissie weer een taartenbakwedstrijd. 
Uw inzending wordt gewaardeerd door onze dorpsgenoten. Uw stukje taart krijgt 

een cijfer en aan het einde van de rit worden alle punten bij elkaar opgeteld. Het is de 
bedoeling dat u de taart van een ander uitdeelt in kleine stukjes,  

tijdens of aan het einde van de barbecue, vergezeld van een brie�e waarop
 een cijfer kan worden ingevuld. De proever moet zijn naam invullen 

op het brie�e en dat inleveren of in de ton gooien.In de loop van de avond wordt er een
 gelukkige uit de ton getrokken en die krijgt een leuk prijsje.

De winnaar van de taartenbakwedstrijd wordt overladen met complimenten 
en krijgt een mooie prijs.

14 augustus vanaf 18.00 uur
Uw taart hoeft niet worden ingeleverd.





www.rabobank.nl/mobiel

Neem de bank altijd 
met je mee.

Stap voor meer informatie binnen 
bij de Rabobank



BARBECUE-DANSANTBARBECUE-DANSANT

 MUZIKALE BEGELEIDING VAN ONZE EIGEN O.K.K.

U KUNT ZICH TIJDENS DE TRADITIONELE BARBECUE
UITLEVEN OP DE DANSVLOER EN DE ZOJUIST INGENOMEN

CALORIEËN WEER KWIJTRAKEN. 

De O.K.K. heeft maandenlang dansnummers ingestudeerd
om ons te vermaken. Het wordt een bijzonder samenzijn.

Deelname aan de b.b.q. 10 euro. tot 14 jaar 5 euro.

14 augustus van 18.00 - 20.00 uur



14 augustus 20.00 - 22.00 uur

volksspelen



De feestcommissie wil graag op de vrijdagavond van
de merke wensballonnen oplaten. Dit naar een oud 
Chinees gebruik, om de boze geesten te verjagen en

een wens te doen die je dan met een stift op de ballon
kunt schrijven. We hebben 40 ballonnen gekocht 

die we tegelijkertijd willen oplaten als het donker is,
zo rond 10 uur.  De ballonnen zijn te koop bij een van 

de FC leden of op vrijdag 14 augustus. 
U kunt er één aanschaffen voor slechts  4,00 euro.

Misschien wordt er wel een leuke traditie in het leven
geroepen zo.  De wensballonnen zijn goedgekeurd

door de overheid.  Bij slecht weer kiezen we een ander 
moment.

Ik wens
 dat iedereen een mooi feest heeft.



vrijdag 14 augustus 22.00 - 01.00 uur

O.l.v. DJ Jan Andries

beentjes wederom van de vloer op muziek uit de vorige eeuw









IN DE HAL



RESERVEREN: VOORVERKOOP@KIMSWERD.COM





Spoorstraat 1 Harlingen

HOOFDSPONSOR MERKE 2009



Alles op een rijtje.

14 augustus

9.00  uur   koffie met cake
9.30 uur   jeugdspelen
11.00  uur   kaarten
14.00 uur   bingo
15.30 uur   schaken met Cees
18.00 uur   Barbecue-dansant mmv. OKK. met als toetje
    taart proeven en cijfer geven.
20.00 uur   Volksspelen
22.00 uur   wensballonnenoplaten
22.00 uur   DeeJee A.
01.00 uur   einde

15 augustus  

10.00 uur   Ledenkaatsen
10.00 uur   Peuter-en kleuterfeest
12.00 uur   gezamenlijke broodmaaltijd
13.00 uur   Wii tennistoernooi
21.00 uur   Voutlooz
02.00 uur   Einde

16 augustus

12.00  uur   Jan Timmerpartij Hoofdklasse kaatsen.
15.30  uur   Zing mee met Rijna
12.00 uur   Einde 

Nogmaals heel veel plezier met dit gevarieërd programma.

zetfouten en programmawijzigingen voorbehouden. 
  



De computerclub gaat dit jaar zijn 10e seizoen in en gaan dus 
gaan we aan ons tweede lustrum beginnen.
We begeleiden mensen die vaardigheid willen krijgen in het 
gebruik van de computer vanaf het begin en ook hen die meer 
willen leren zoals foto- en/videofilms bewerken e-mailen, 
internet enz. Men vraagt en wij proberen aan die vragen te 
kunnen voldoen. We gaan op maandag 14 september van 
start met het houden van een introductie/info avond waarin 
we kennis maken met elkaar en eventuele vragen kunnen dan 
worden gesteld en zo mogelijk ook beantwoord.  Wij hebben 
computers met Windows XP en Vista, maar u mag ook een 
eigen laptop meebrengen. Deze en ook onze lesavonden houden 
wij op maandag vanaf 19.30 uur in het MFC “Piers Stee” aan de 
Harlingerweg in Kimswerd waar u van harte welkom bent.
De cursus bestaat uit ongeveer 12 á 13 avonden tot aan de 
jaarwisseling en de 2e cursus begint dan weer in januari.
Als u interesse hebt voor bovenstaande kunt u zich al vast 
opgeven bij het bestuur, maar mag ook nog op de introductie 
avond.
Het bestuur:
Peter Harders tel. 0517-641966 voorzitter.
Lammert Kroese tel. 0517-641321 secretaris.
Luuk Sijtsma tel. 0517-414597 penningmeester.
De kosten zijn als volgt: de cursus kost per avond € 6,00. 
De koffie en thee € 1,00, andere consumpties € 1,50.

 



       Hallo recreatieve sporters in Kimswerd. Wie wil er mee doen met 
volleyballen op de woensdagavond in de sportzaal? We willen graag van 
20.00 uur tot 21.00 uur even gezellig een recreatief uurtje volleyballen. 
Iedereen mag en kan meedoen en als we een team volledig krijgen kost het 
je maar een euro per avond. We starten op 2 september (de eerste woensdag 
van September) en er is geen verplichting om iedere woensdagavond op te 
komen draven. Weet je al zeker dat je mee wil doen meld je dan even aan 
op peterharders@kimswerd.com zodat ik weet waar ik rekening mee moet 
houden. Tot dan! M.vr.gr. Peter Harders.

Beste mensen, de afgelopen 2 jaar heeft u bij mij al uw oud ijzer kunnen 
brengen waarvan de opbrengst naar het MFC gaat. Nu wil ik deze herfst 
en winter weer verder met de bouw/verbouw van mijn eigen huis en 
ben ik eigenlijk op zoek naar een plek waar men het oude ijzer kan 
blijven brengen. Ik zelf heb de ruimte naast mijn schuur weer nodig om 
bouwmaterialen op te slaan. Heeft u nog een hoekje waar u niets mee 
doet en wilt u dit ter beschikking stellen dan stel ik dat zeer op prijs. 
Vanzelfsprekend kunt u het oud ijzer nog steeds aanmelden en komen we 
het ook ophalen indien nodig. De opbrengst blijft voor ons dorpshuis. M.vr.
gr. Peter Harders

 Computernerds gezocht! Heeft u verstand van het werken met een 
Windows (of Linux) PC? Weet u hoe u moet mailen, internetten en 
tekstverwerken? Kunt u websites maken? Kunt u foto’s bewerken? Als u 
dit allemaal weet en kunt mag u ons komen helpen het uit te leggen aan 
mensen die het niet weten en kunnen. Het gaat hoofdzakelijk om onze 
senioren uit het dorp en er omheen. De cursus gaat, zoals u elders in de 
Mienskip kunt lezen, weer van start op 14 September en we hopen dat er 
een heleboel mensen komen die het allemaal nog niet weten. We kunnen 
wel wat hulp gebruiken van mensen die het al wel weten en kunnen zodat 
we wat kunnen afwisselen, u kunt zich aanmelden op pcc@kimswerd.com 
of even langs wippen. m.vr.gr. Peter Harders

afl.2,3 en 4



NIEUWS BADMINTONCLUB “SLA MAAR RAAK”

Vorig jaar oktober zijn we op de donderdagavonden begonnen 
met badminton in het MFC in Kimswerd. Het bleek dat er 
behoorlijk wat belangstelling voor was. Met veel plezier en 
enthousiasme sloegen  jeugd en volwassen het pluimpje over het 
net!
Daarom hebben we als bestuur besloten om hier in het seizoen 
2009-2010 mee door te gaan.

We starten weer op donderdagavond 3 september a.s. Het 
seizoen loopt van september t/m april.
18.00-19.00 uur  : jeugd vanaf 8 jaar.
19.00-20.30 uur : eerste groep volwassenen
20.30-22.00 uur : tweede groep volwassenen

Contributie:
€60,-- per seizoen
€10,-- per maand
€ 3,-- per keer (er kan dan geen plaats gegarandeerd worden)
€ 1,-- per keer voor de jeugd

Denkt u/denk je nu: dit is nèt wat voor mij, graag vóór 27 
augustus a.s. opgeven: 
okkepostma@kimswerd.com. Dit geldt ook voor diegenen die 
het afgelopen seizoen al meededen en  voor de jeugd. Er kan 
bij opgave van volwassenen voorkeur opgegeven worden voor de 
eerste of de tweede groep, maar het kan zijn dat we daar niet 
altijd rekening mee kunnen houden.
Rackets en pluimpjes zijn aanwezig.

Dus geef je snel op, want        VOL=VOL      





Sponsorlijst
Agro Servo     Kimswerd
Creatief bouwen    Kimswerd
De Bolle en de Hynst    Kimswerd 
Foton Bruidsfotografie    Kimswerd
Friesland Bank     Harlingen 
Garage H. Boek     Arum 
Hanze techniek     Kimswerd
Kieftenburg aannemingsmij.   Pingjum
Klusbedrijf Baars    Kimswerd 
Peter Kroese interieur bouw   Kimswerd 
Rabobank N.W. Friesland   Harlingen 
Schiphof verzekeringen    Kimswerd
Siersema vlaggen    Harlingen
Van Smeden     Harlingen 
Heida Timmerwerken    Kimswerd
V&S bouwen      Kimswerd
Franeker Steenhouwerij    Kimswerd 
Gebr. Anema kwekerij    Kimswerd
Sieppie Lageveen    Achlum 
Spes mea charters Klaas Bosch   Kimswerd 
Jochum de Boer Ekokweker   Kimswerd 
Vermilion Oil & Gas Netherlands  Harlingen 
Tuinservice Hilarides    Arum
Autoschade Kuperus    Franeker
Atelier Zoutkust    Kimswerd
Mammoetprint     Harlingen
Freetime makelaar Theun de Bruin  Kimswerd 
Procom-Computers    Franeker

Allen hartelijk bedankt voor uw steun!!



Verloting sponsors 

Super de Boer      Harlingen
Wim Smits Combi Foto     Harlingen
Frites express      Pingjum
‘ T Praathuis      Harlingen
Jappie’s fietsenhok     Kimswerd
Wally’s catering service     Harlingen
Gamma Bouwmarkten     Harlingen
Blokker       Harlingen
Bloemenhuis Roos     Harlingen
Hompy cd’s      Harlingen
Homminga’s fijne winkeltje    Harlingen
Xin Hua      Harlingen
Mensonides EP Partner     Harlingen
Veltman verlichting     Harlingen
Slagerij Zijlstra      Harlingen
Dijkink vissport en dierwinkel    Harlingen
Ijdema Automaterialen     Harlingen
Elsinga Bakkerij     Harlingen
Auke v/d Meer      Harlingen
Hou t’ Kort cafetaria     Harlingen
Hema       Harlingen
Pippel       Harlingen
Smulpop      Harlingen
Eetcafé Ons      Harlingen
Expert       Harlingen
Banden Service Harlingen/Wasstraat Wieger Hoppenga Harlingen

     



Moederdagtip!!

een mooi portet van de kinderen
geprint op canvas



FAN ’E ADMINISTRAASJE 

Fan ús ûndersteande stipers ha wy it lêsjild krige:

F.Huizenga                                               Bolsward
G.en S.Brunia                                           Engelum
D.Andringa                                               Bolsward
S.Smidstra                                                 Tytsjerk
G.v.d.Weide                                             Drachten
U.v.d. Zee                                                  Witmarsum
S.de Jong                                                    Stiens
A.Volbeda-v.d. Zee                                   Harlingen
G.Bijlsma                                                    Harlingen
Klaas Sipma                                                Canada

De stipers út Kimswert :
J.Gerritsma, Sj.v.Straten st. 9,H.Kooistra, I.v.Tiarast. 13 S.Karsten en 

D.Kooistra,
Dijksterb.laan en C,Banning, I.v.Tiarasr. 6.

Tige tank, Sjouk.

Sels betelje  9 Euro De Mienskip
Ophelje    10 Euro Sjouk Rijpma - Bosma
Bûtenlêzers 14 Euro Harlingerweg 23, 

Kimswert
 Tel.0517-642245
 ING  36.33.364
 Frieslandbank 29.36 

.58.048
  



De bank van wolle
is kinne.
We zijn geen internationale bank maar wel een hele beste. Met een typisch
Friese manier van zakendoen. Dus zonder bancaire prietpraat en ingewikkelde
procedures maar recht op de man af en vooral door zee. En met glasheldere
adviezen en ferme daadkracht. frieslandbank.nl

Friesland Bank, Noorderhaven 114, 8861 AR  Harlingen, telefoon (058) 299 55 99

Willen is kunnen


