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Agenda – oktober 2019 

Expositie ‘Linda Cohen Cordes’ 

t/m 14 mei 2020 – Galerie Aepos  
telefoon 051 246 22 05 | website www.galerieaepos.nl  

De expositie is te bezoeken tijdens kantooruren en - wanneer u van ver moet komen en niet voor een dichte deur 

wilt staan - het liefst op afspraak.  

 

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster  

3 oktober 2019 – De Nijs Beetster 
Tine de Kleine | e-mail tinedekleine@gmail.com | telefoon 051 246 15 20 

Kopij aanleveren vóór 18:00 uur. 

Dorpskrant De Nijs Beetster wordt doorgaans in de week daaropvolgend op vrijdag verspreid. 

 

Kledingbeurs  

5 oktober 2019 – Diaconie Doarpstsjerke  
Minke Rinzema | telefoon 051 246 12 98 | Elisabeth Mulder | telefoon 051 246 13 04   

Van 10:00 tot 13:00 uur in De Rank. 

Kledingbeurs voor de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Opsterland en Smallingerland. De mensen in 

Beets die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen hebben de mogelijkheid om tijdens de kledingbeurs 

mooie en warme kleding voor de herfst en winter uit te zoeken. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Wie kleding beschikbaar heeft kan terecht bij bovenvermelde personen. De kleding kan desgewenst worden 

opgehaald. 

 

Kerkdienst  

6 oktober 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke. 

Voorganger da. Y. Slik. 

Na de dienst is er koffiedrinken. 

 

Kerkdienst – Gespreksdienst  

6 oktober 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke. 

Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom. 

 

Trefpuntviering Beetsterzwaag  

6 oktober 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 10:30 uur in De Wissel (Talant) te Beetsterzwaag. 

Voorganger da. A. Klomp-Hogeterp van Nij Beets. 

 

65+ Koffie-uurtje  

8 oktober 2019 – Diaconie 
Janna Bouma | telefoon 051 246 14 58 

Vogel Kooij | telefoon 051 246 14 06 

Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank. 

 

Lezing: ‘De Traanjagers’  

8 oktober 2019 – Openluchtmuseum It Damshûs 
website www.damshus.nl 

Aanvang 20:00 uur. 

Lezing door Anne Goitsen Breteler. De lezing wordt gehouden in het entreegebouw. 

Toegang € 6,00 en is inclusief een kop koffie. Aanmelden hoeft niet. 

 

  

http://www.galerieaepos.nl/
mailto:tinedekleine@gmail.com
http://www.doarpstsjerke.nl/
http://www.doarpstsjerke.nl/
http://www.doarpstsjerke.nl/
http://www.damshus.nl/


 

 

 

pagina 

2 

 
 

Agenda – oktober 2019 

Energie met Aepos: ‘Avontuurlijk tuinieren’ 

9 oktober 2019 – Galerie Aepos  
telefoon 051 246 22 05 | e-mail EnergieMetAepos@gmail.com | website www.galerieaepos.nl  

Aanvang 20:00 uur. 

Deze lezing wordt verzorgd door Nienke Plantinga en gaat over haar boek ‘Avontuurlijk tuinieren’ en de connectie 

tussen mens en natuur. Aanmelden kan via bovenvermeld e-mailadres. Entree is € 7,50.  

 

Kerkdienst  

13 oktober 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke. 

Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom. 

 

Tienerdienst  

13 oktober 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 9:30 uur in De Rank. 

 

50+ Soosmiddag  

16 oktober 2019 – 50+ Soos 
Aanvang 14:00 uur in ‘t Trefpunt. 

De heer en mevrouw Weisenbach vertellen over hun reis naar Noorwegen. 

 

Lymfoedeem 

17 oktober 2019 – Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 

Grietje Kooyker | telefoon 051 246 16 52  

Aanvang 19:45 uur in De Rank. 

Lezing door Nynke Roskammer over de bodemgezondheid en ons voedsel. 

 

Huiskamerrestaurant open  

18 oktober 2019 – Huiskamerrestaurant ús Doheem 
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80 

In de periode oktober 2019 tot en met april 2020 is Huiskamerrestaurant ús Doheem elke derde vrijdag van de 

maand open. Dat is anders eten in een andere ambiance.  

Behaaglijk tafelen bij de houtkachel in de woonkamer. Het eten wordt bereid op en in een AGA, een fornuis van 500 

kg met onder meer vier ovens. Er zijn maar weinig mensen die daar ervaring mee hebben. De smaak is anders en 

dat komt niet alleen door huisgemaakte producten uit eigen tuin en uit eigen streek. Voor € 26,50 heeft u een 3-

gangenmenu, twee drankjes (fris, wijn en bier) en koffie en thee. 

Huiskamerrestaurant ús Doheem is kleinschalig en beperkt open. Het biedt plaats aan minimaal vier personen en telt 

acht stoelen. Tijdig reserveren is een pré. Het hoofdgerecht voor vanavond is Varkenshaas in een jasje.  

Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn. 

 

Karakteravond  

18 oktober 2019 – Mannenvereniging Noordermannen (voorheen: Grutte Pier)  
website www.noordermannen.nl | e-mail gpnijbeets@uniteinchrist.nl   

Deur open om 19:30, aanvang 20:00 uur tot 21:30 uur op het adres Swynswei 4. 

Bijeenkomst voor mannen met en over de Bijbel, Barbecue en Bier. Elke keer hebben we een sprekers als gast. 

Vanavond is onze spreker Frans van Herwijnen. Aanmelden bij Dick Zuidema via bovenvermeld e-mailadres. 
 

Voorstelling: ‘De Wolf, back in town’  

18 oktober 2019 – Openluchtmuseum It Damshûs 
website www.damshus.nl 

Aanvang 20:00 uur. 

Monoloog over de Canis Lupus. Verzorgd door Folkert Wesseling. Kaarten kosten € 10,00 en kunnen vooraf worden 

gereserveerd en zijn aan de kassa verkrijgbaar. 
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Agenda – oktober 2019 

Klaverjasavond Blue Boys  

19 oktober 2019 – klaverjasclub Blue Boys 
website www.vvblueboys.nl 

In de voetbalkantine van de Blauwe Kamp. 

 

Kerkdienst  

20 oktober 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke. 

Voorganger K. Dijkshoorn. 

 

Trefpuntviering Beetsterzwaag  

20 oktober 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 10:30 uur in De Wissel (Talant) te Beetsterzwaag. 

Voorganger da. A. Klomp-Hogeterp van Nij Beets. 

 

65+ Koffie-uurtje  

22 oktober 2019 – Diaconie 
Froukje Bosma | telefoon 051 246 46 15 37   

Mattie van Houten | telefoon 051 246 15 59 

Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank. 

 

Kerkdienst  

27 oktober 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke. 

Voorganger da. A. Klomp-Hogeterp. 

 

Sluitingsdatum kopij Paadwizer  

27 oktober 2019 – Protestantse gemeente  
e-mail paadwizer.nijbeets@hotmail.com 
Uiterste inleverdatum kopij kerkblad per e-mail of in het postvak in de Doarpstsjerke. 

 

Halloween Kinderfakkeloptocht  

31 oktober 2019 – Restaurant Pier’s Hiem  
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl   

Vanaf 15:30 uur. 

Voor kinderen van 10 tot 15 jaar. Het is de tijd van Halloween. Daar past een fakkeloptocht bij. We beginnen in de 

grote zaal waar jullie een verhaal wordt verteld. En wat voor verhaal… spannend! Om 16:00 uur begint de 

fakkeloptocht langs het Ald Djip. Halloween is griezelen. Er kan dus van alles gebeuren. Heb je een zemdiploma, dan 

ben je veilig. Ook schrik je je het laplazerus. Om 17:00 uur zit de fakkeltocht erop en ben je weer terug bij het 

restaurant om aan te schuiven voor de griezelhap. Kom verkleed. Dat maakt het een stuk leuker.  

Meld je vooraf aan via bovenvermeld e-mailadres. Kosten € 5,00 – en dat is inclusief griezeldrank en griezelhap. 
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